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 * . • -י *׳

 'דוייל^ית־פוא חירי*׳ התא \יי0ד 'יבכו הפ^י־ןימע
 ז*^ז^^^^'^ךיייעסע/ז^

 ולו

 ׳4 $אעמש^כ*י א^ל^יו^תבוךנמ^בןץוגא
 י^ח^זיזח^:^.'צ^ע^6!ו^6נןז
 ווליניייי *לאונמ^י הג״אידאלל׳יתיעיזימהנל
 ^א^^;>צ>^א;רמ^י א^זנץ
 4ז(8״$ז' ^ם^מ״אי^,ה*אב^



 יבגתמו ךמע עיכ^ל
 עמשאו יזועו טאשתוייטחז&מ ןו&מתי םאו ן^־מ א ן^ז
 טמ^לטגו ,־ומ^הור^ומךו^ב^גשעד^ק י*ז<רא
 ןדב\ףמאו\'^שמד יג^עד^^בתיעמשז אחור

 1ר^זחגשע^ץזיו 6ממע^^^זו^אה^א
 עי^יו \םרבןד אי*למג דזיו יחל דןזן1ץ?ןיג אנגירביפג5

 יןוו4ממזובדמך\א\ ונ%£יגתאשג חחז־׳י#
 *!וג**^ *4*1 4*114*1* 4~. ׳׳

 זיבמי ןמ״א ^טיבנויזטו דגבי^ ***וביבא^גמ
 $?•' ליעשט^׳ימש (ימוי ה&ש (***$* מ$ת
 המו־ירמאד דא הוה*ד5ייהר דיתעבש

 .*""יי י^צמתעיייעי רא4^ תביז ד־תממפ*6דאז5
 לי^ת^יר^תי^רת־גמ^סדןזדג^גממסתא

 זיייייי״יזיייגעניץב עיי׳י אמ ותיחיי זיעשיה זגי^נ
 יזיזייהזא איזמיינ^תיייי אע׳ש^תיינאדגיש^נא



 1 י^ווי

 !.מ זע^י^^וע^ג^׳נ^ייניי״יז
 -^דהוא 'יאגיאו^י ןעפמוא זינואיממ׳ מוענ

 ,, '!ואע^יד ז1^יו*'יני היבוהימ נ*י אילזזאעיו^׳ל.
 י י• ^וו■4^א^,א^ד7ו^^גגת>אזפו>)^

 ;ן!!^#>מ^;או^־ג9^'>יי<>9מ וחת)#$
 ל-,^<> ^מומ^עד^ו^יץז^זתו^זמיי*

 , *<1מ$ ('}*א^דינעףה־תוכזמ הא9ז כות;דנו־
 ^•־מ^ לינ״וונ יה^ז/ז איל •יאממ'אג* דגמ־וא

 . .*׳.״•ד־.. *.״ד !•ו****• ***•^**י •^י^זזיא?

 לארמאיז

 ^^עוח'1^י#ד^י'#מז.



 יצד^חזי
 רמ'מ>עגת5
 ממתיגדו$?וא
 !מאז
 דיעהרעניוזיחו
 ^הת^תת)
 יג11י\ץדה'1לע
 'עימוגחימ״לע

 .״י, דימי*$־*#
 יזי5 זיגחיי ךזןי§ (#81**($ ר>ז$ חויילנא זו%>
 "'!)*^*דיע&זיערגיברייוייא המיאזי^טו

 ^.תימאממיאמ?]יייגישי''' —*5י*6{*%

 ׳1יא&שהיןייץ



 ^לע א^תו־^עב5^ישא5*מיה
 ךר!פ^ :י- '

 ב\!בץתד *%\*
 םט סיע שמ3 ת\אי*^ש 5ךלי רפפיס^ ן&ע יגץ>תא
 ז^ד6^ע!^יבג^^ר>דויב^עג^^ו .

 •־ *דמדתאדבטץגמ^ד ז\*ז*ו6ג
 : ףזתאמ^^א%ינזץ*י^

 ד6*י >30ימ\\קאתי םדי^זי^^^ע^
 ^וב\י ןע5לאה^תיב'5יח ןוידיב^תו *ו\עגת אגייסיד
 6ירא>\די רז^^לאטד^י ן^ימבג7א^ד,אמט אמי^א#
 !'"חאז^ע\יך ד'^י1 יד^דענחאפבו ז^פיומד^ע*^^ ^צבחפמ
 ^עך^#^מו־?יע י*גמת] 5$ת ןעד4ךפא
 ^מ־^מימי ^יביע ג^א^מדפ^^ז

 ך*\נו^ך^ל^פר^^
 מופ1 םיי^!'\פח^^ז#^דימ\ידמ\מ^דע •

 \י\צח ^נ^תאגיועיכאנוסגי פיע^חז
 •י^ד ו\£תי דיבעמו דא אנמבדאת;\י)יתףיתגופזזוד^1
 קשת\דאממ^^
 ,םי^ע^^



 )דגעזי^^^^אג־אוו^ץיןמיו?^■^
 *>ע^ה^תס^אהמש*'י'ימ<מ*?>!5א#'.6־דע<>



 ,-דפוכ^
 4ל גג§ימו ך5ה$^א8$5

 '־יי* י י
 י ^י1¥)מי^א^.די1^

 £> ;? • • .די$ ה^תתישל^ו(^^
 'י$א^ ז&^ידתאימב א#ז/ז

 ^תדיפד
 אמ5ייע^^^|י^לצ!1^וא^?ז4זמ65וכ^

 *ל*:*במ^ גאכ^^ך ןר^ד\נ> 6^\לךפנ551והתיך\^ד1
 ^מצדא \?א אמזוממ ^אפ6תוא גרצי^ז ץ?אןוך$

 ^^א^יג^^ז^ד1עמ^%#
 .;:•"י^גי3?י^ן^^ומ8ו^ן8

 חדדיי*'(נ־ומךזנט פידשה־^ז הוג■ •מ* •ד6*זו5
 וג3פידשייאן^יערמאןתפ'ת1תו<־/וןנ־לן1
 ^ע^י^^כדממילריןוה^ן^־^א־ממע
 ^ס^אממ0מ־1יו^אז4(>^העי<׳<ויז
 מ• מזפשו^י&ומהמ '^^מזמ־&ש^ 3

 'נו^בו^נ״ומןמ״מי^ו^עקג ן>31ב$ימ'? ביד■
 |י . ״ ־הייב1^^^ן4ונ^^ייוא

 -׳־ • ג גי״י״׳י^ *״••:•׳דו%ד73^ו



 •-:■'■מ

 ג^דמ^צןצ^

 ד^די£אמארבי£י^^ 1
 ■־: •■'•י^|ו8*^1גח^פ ^גזיי^ע
 ־ דועזט$פ*ו4ג$ז

 ׳-••,י ׳ ,ןתביע^דפ^
 . • ,־ ^!^^*מידזז6יטפ^ ךבימישע^ס)ו1בא טצאי סטבו
 ■>_ .'״ ... • * .י ^ — ־ -5־ ״-״-. 4 - .:[־ י׳י'- . *_•*.!11 ^4— ' ־' .״ .־ —

 1 ^ \ ^ י '4"'*יי י▼■• 1* 7* י^ייי-יי
 #ל • !זויי^ךילגעיואשיממ' ,ירנאי
 ^ז^^־יס׳י^וז^^^יגדאוגאגוג^ח
 טטג־ע סו״זיאייגעייגא־גאסגז ךתגעייזימיד?#

 פ*חזי3ב•.' י'י' '*׳• ־-—'־-^־*-״״..^4—
 .**ףאו ךימב\עיתיכב\ךמ^ש דב^יאסי^דןלץמ

 ^ז6אנא^ו4רמ^פוחי אר^ ךיעידד ףו$תףן\?חא
 ת״ערייהי ךכ1מ5חכלבעיב\זתימידבדנ ךןושדש
 ־ ב^זג^א^^מ^^זך־נזוב־בלזייניגייזמ

 הץין^י וזגפמיזימ^אזימגברינויזתיסזיירחאהידא
 ^ידמוז#ימיןאח5 י^תיאגי־זי&^יתידיימ

וי-^
 .־
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 62עז32

 ז^עו^ו45מ*ואמש^ע ן&ןמיו
 ^ייימ^#ת^ע^נויבים^ איה*:? טאי3זע?ז

 *^גע^דו-ךפ!^ ז©דוד\דט ע״וא דמאהפ 1 א
 געןגעוי^^ ׳ /

 גיוי^ •^1־י^ו
 4ת^מי^ו^עומ^1^ יזרמיאז

 1?ןפי צ^חבע^^זמו^ר^^ןיזורדוד׳יחולילתי אתזייבו
 ית^זמומי בע^דוגיגהזראשג^וו

 אדדיצי^זעיריאת^ידחיט^י^חבבי^זת!^
 גחגייב ה?ך;גאיצסנ^ז^^

 דצגו\ורתן איי^ע י^יד^^יטנמאמד דכ דע ^ין^א

 \עדז^ת\^ומ)וצ5זימי י5יממה6שמ1 זמ*ש
 א*'" .א ;5 זו^דע^לגת^תי סידאז^!^ טא יכ

 ׳רט5תי^ב?מ^^ ןולמ^או
 ■ד^א. .זוזטימיהר %יעא5אדא(1ע^1

 םד^תאוד^^ימע^פ^^^^מגתפ,^'־ :•



 וי^י רמי טדאימאהפ "ףי•
 ^׳־#י^ם^'יערמא ןצדפ סד^תמ^יתו^
 #י^י^ז עצי^יע יתד^יא^ תינעדי * יטיכ אטמ אג׳ןי
 ך*0 ^ייכרימטפיעוןפיפאי!י$4< ד^ץ^והמע
 4 :^ז^מנע^מגמןמי ד*־^
 %^#דנ^^ווגמעיפתמך^יו^ח^ז
 ד% ךצדריכ^ח* א^ךידע טיע זמןואמ^ךטדציע^ז
 לוזוזא^&ט טאיפ ס^וץ״ית ךצומבץ^?^ז]מא

 ץמיא 4יע דיתזייזא גמזוידא םיזי׳וא אדוךדע ידמייפ
 י *.יע־א^ ירא^עיימז ץסיךדגבן^חביעטות1געדופו

 ז^פ־י^פגיהעד^רעד ז^י טי1*דמא זזצ ^
 ^1א^ץזי^א1<א^ אמ\׳ב רצובאת^ב פיזץ<^ע רמא

 ץז/׳י^ייי* י יי י• יי־1* ייי יייייי זיוי״יייי״״ז יי״י ׳1
 מ*יי !ס&ט^תאסל בייח^נת^יע אינמ אערא ב#

 ^ר\חייךדע יתמאיןפשא:גייו^מ^עצ •^עזתיכ
 ךפלעוה^מ:ו%ז:תז<חית(ו^.דטמע״רפ:׳
 י*#ז*ץזמאך*ל$ ךצייכ^מזוא אדג טיעזמזיצ _י
 •דמימסוחי א^זסמי&ז טאיפ ה&עדר זץלמך$#|ב

 •" ,־גיעזתתונ^פו^א^דעךמאייא ינוזיפ פיח6א אדו



 י"— •• ■מ■ | ... 11•.

 הגד־-זורדג ןוכדע יתמיא^גאד* ןןעדתו \דהףי1גכ
 !נ\י^יי\דזהזרדפ הטימץץ ^פ-גיה הא?י ר^רגה {גו-יה

 עפסו<לטלי(>חמץא^^

 ^ןדחיפ^פו^^
 ^ט^ידוצ םז'3'*יה('ב\!ותמ|דש^ ז^עאטמ־זיגן־מהדכ

 ןתיוון^ע2ג^יא\ב\שי א)ל הגזד^דכ^אןוז׳וזיכ כתיוו םייחב
 ריד"

 ן^מ^צדקמ^בץלפג־־הגזוצה1?
 לע ימ^א ןמזמ ידא אבר^

 ישא תי^מגעדדז ד^זץ^בב^לתשומתא

 ^או״^^ישי^פ ו\עלפי ;הטוצ״י^אנחוז^ אג^כ אתי^־יי!
 אצישמו ־ול^עבשיא צדפמטאיגהי יגטכסידהח
 ^ץצ^גמז\ו^ ינו;פ ^'י \^גימ זוהוי^י



 ;ו

 'ס'יו0הנ^ד)ו6י5י^דפו הגיפית (עדיה^נ :הישפג יב\חבדבג

 *גי#פג הוהח מיבע.0\^ב ם¥יב״^ל%ו^%
 \\ודצ 05 יהי^ םגיע דוימפד^פ ז יעמ1 זעמ^7^
 1>\!^ *■ *י *— * ׳ **^ -* *־* -י *~~ - * — -*•— ג . ^ _

 ״׳״י >#* ! ־*י'••** 1״/י 1^חן17ק^דידןז{ו77קימד
 ^ךח1יג^6^אג(^זגזשע65<מ^סתגע^
 ^ימ?שן\ה1מי^ד^זמ^\הימ^3ח-יל הט#
 (מיז^צזימוציזץו׳זסידןוהילימזויזיצידעהינו^ע

 ^^ינב^מאז^^ר^ש1? ץ1אןו יעשדילו ז$ר
 ^ס^עפיתגבפהן^ג^חיזי׳וע1? אערא יבי״($דו ז5מ^
 ^^^^־חי6ימדפה4ו^ט>1)?ןזא
 דניי״יו ^׳יהנזזילג^זימנ־כשת־בעראמ''ס־חויייילע
 *--*-*- ^- 1 * ! .4.^ י? . _ _ *י 1 ״*׳ . ׳ —

!* 



 ^דא ז*ע\משו אובתזווג^י# רמי־ת^זא#^^^
 ג}עז\ז\צמד5אתהרו^>גגיי^ח \ש{יבו $יתהיל■ ;
 חעבד י^ו יו#ו05*$ אאאופבז ימ" י5ת^ ד#יסי>ןימ*
 ^ 4-• *.׳ 1 • >׳ * 1 " . .^י׳

 ו^^הד,כאל,ז11^זז^פימא^יטנ^ו6תו^׳"
 זה״׳ז״זמ^^וזעלאדאינע 'דיז\•^ יענ^זיגוז^וימ׳
 ^א׳יאחעי־^גמעדפתאזחי^גנןחהייעדנעא

 ^ מ6685י<ייי4^י^ור{^?ן .י ׳מ
 %*ומ**8א^^$יע•* !,^•*מי!מ
 הו^^גוימ^שא^#ז^.)״ג*1א*ט.6ש^
 מי§ ■במ1 ימבגגימאנאמבנ רמאאחרדאשמחכ
 4־6%מה*4ג^#%^'^יזמ<;ה;״ז1ז
 ץכתיי גארממיעו^וףמצממיוהגהו^ראוייעהץ

 'ממץי(^ג^^י^ז^^ו־גת14מ\יעאהינימו

 זחיןאא׳ייי1^מעיז'?ו זייצא'י55'לא^ דשפא א'?י'זזווז)ד
 ה־ג^סא^5^א^י^אנ'ע^כ>1לדוןי־

 פד^^ד׳ווממ^י י" אשמ •ץ׳א*ימג״*בעזיןי'י
 ,־י#^ -^^אתאיימהו^שי^ליאאונתז
 הא גזיה ^סע״״^י^^?זונר9זות'מע*י
 לי<ז^טג<יץ>דיע^/י1<>^^ט,י^<^



 ס ץב\אעדא ץבאחח

 י■
 ׳ י%%אי\זאמעזיצבימ%^דו^חכ\א^^א^א

 דז^^דימגאי&ומא
 יילדיזא^פבהזרהאגאה^מ" זטזמ5 דעי*# ןופמנ

 1 £1 . ״. . 1 * ^ ^ 4 ^ ^ ■ !■^4 4•^ ^ 4*4 ^ 44.1^ _ . ״'* . .*׳♦׳ . ** •4, • |נ .. • > ( ץ { • /* *1- י׳י ' • ^.

 ם־#£6*!$.י ? ^^%י8ו^ו#88 י
 ךען*ה$$מ$>. ,עלאיי^־גז׳נדץ׳את^יגתובע#
 ד^־דיזמאץיתרייגנוונעותגארתבז^מרועזי^זימ
 "*דז־בי זגיוניזביעמוץדגעזונא׳ו אמג״זיזחר םדא
 יז^בומאדזלמייעיזימדעיס^^רתאילאצז־דנע
 ^ח^יאאאגד' יזברבדזב-עזת

 מ^ר^ע^^^טל־^דחאיזיזינהוז^דאז
 רימאממח^(^%ד^'ז^מ^א%אאה1
 ^רזהוו^יג^דמאטד^חנ^זינהודימד׳' י
 1(4 % ימארייו1ו אעד3וא5ו אי*1ס5ןויד}וחז איד;
 5י^^^י^ןו^ן#;־'^זזא*..

 זז&יוע
 ־•ייי^יכזץ^ה ,•'^^>געו^זטה־יהאראו

 .-זייי מ־ייעגייביג^;גה^יילע ז^חא יל^



 ץ• ^','/ו־י-י

 גדיב \ו^7 אייעבו יע •חי״חו^ן
 וג^^יאסיעב^־ךא^דו^ ^*יד^ימ^ןויין^י
 סוהדנפ'? םי דמע םכזנדג דרכ^י^ן^ זתרמ1^1יל^^^ ;
 ץעבש\יזמעמף\^
 ז\רט'צ סיא(> ^ץד^הט^^אר^יתיביב^יג^י^
 רוטו הידיבאארזטררוו^ןחח^ד5גוחרימ * ••:. 4
 ט(יז רטא6ד^א*%דמאף*־ןייר§ * #
 *י^־ד■ .:..*ג.׳21.*..-..!-ד. ._.-?1י■ **. ..<*;ז

 ^זגג׳זגו ^.י-י^^ירז*׳ 7ו> דמזזיזי^דמ'3ן^ז יע
 ^עונר'זזזתבוגי$יד\ע *לדמאר :ט־יי^ע היט^וי^אתי^דג
 ר^א&יגר^ח^לא י$^א^ד5עח$* "ןנד
 ־־ח>ל1ו^ואמופנמפ^י 6ישמ(נץ^מוו הנזפע^
 *^תפי^^אשררמתיבע״ימר אצילעמב ימיליעאז

 :אחמןומד'צעג(בת'^ג\מתא^ו
 מי^ו^^יתצ\^מד\#זו^בת^רג י^רממד

 * *'*״■
 ראפו

 *י ^ .׳י^%**'

':?%$*** ,1 ^55 
 גז4יל" ,

 גמן¥י*י?■

> 



 * ח.

 **איפ#זיעי8ו^כדזד ןוריד^^ג^מחזודסעב
 *זו^^ממיד ץזג$ ץי46תיצ^יא$ו *חת$ל

 י?זתאת(^עמ^זדע
 #* עצ^ד ז^ףו^ח ץידאו^א ז^ו*יפ ו&^יע רי5א
 % ׳ 1׳ר יד ימזמייפמ^אה^אתא סיז^ש&גןוו
 \י\^' ' 'ייעזגרתי^עי^ידז^מי^־די^ז^ז פד#

 ף^םתזא עי^א א}לי ^לויג 1דז^ל טז^5 ז^ד^ו^כח^

 ר1> €נ ד ז4^ר^^ע^זמז^1
* -1.4214 / . ^ * 1^.4 41 41 * 11 *<<4 ^'^4 *1 •*< ^■1 1)4 

 יגג^^מחןפדה^יעןזערמז^זזזמ
 4-^"'1 י . .* . ״11'■.. • 4י- . /

 יה6^ *£*

 ^מ"־: ;יע--"■* <4-,-*׳,-״ ״* 4. ;1;

 61דו% £1^

 ^קיהדמאבח;



 ^!!^(י^ןו^ב־ה^ע־רשהץגדאבידכנחילןוןא
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 יגעזיאזיסידיראיז ■היגזי(וגאינ1>אי*<
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 תיניע א^סישיאזסי^י^ןמאאדאזמיצעה־ילו?
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 6911 יחולעיו אלב^^ו^1?
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 תיגי5ו*1 •ל זווה• ץאוץדמזו
 06$ ^א^מ^^תאןאיר^א׳רחד ג5ופי$ו

 י#*? ועחיח4!גיר^נא דא ןיד מויט$א נוא^ויתא אזא6ן■
 *)י\ טיע *וחמא'* יגא*גוי־<ע 6ד{י ^ א׳זתי^אעד*
 ^ידיגימ^יא^אף^מנ ם^איבה^דיו^צחא

 םיחיא
 ימי^מא^דביביץ;מוטתול5ת^רשאפירנה

 הךד^בגיל#ניאי^ו^שינ^דא׳זגג א^זיטמדגי רשאכ
 ׳^ףי^דאוו§מיי5ע*ומי^7אמ1ותפביתיכ
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 *תו£ד5זףיזו (י.גבורבט'בו׳גאיעיא4ו !דמוג •ןגעיזו

 •י־יייינסידמעם־נ*
 ,']" ׳ >ייז

 :^ז א־יכגיי. 1?,..^.•זודידסו׳ז״י"
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 ןיתטמא ןנעתי ןזמיבידינמאו אזמ^ן\>ע>בזיד
 ^בודצא יפג^7ז^1־^ ^ז7:י
 ופג^יו^ב דא ד1(6 {§#יוו?ו די ןו6 דע עמ^נ
 י^םדןי?>ר^אמייבא^^יעע^^אא^כ
 זוזי ד^^1ע^^^^^ד1־^זדא ז1^?צימיז• א^^מב
 מוס^מ^ע^ואגעד ^

 חד^יו!א% ד$פבפ(יולעוא*5חפ טיגמ א$$ ומצינ
 תיניג ריעא ימס ;•ךיבייז׳^מ \דלואנ\45?ו 404 4>41 !•4 4442■ 4 1^41^ ^ *% ^■114^£41; :, * 1. **•״׳. > 1_4
 ***י ^•ז*^ינימטפחד1ז *ז׳איעיזםיכי^^
 ^*^ימ ןזיגידפ יגיבמ וידיתי'אנור5יניעזאו־
 ׳ז^גיכ־ונגיאד&יבייין׳יגדדענזולנןי׳ינימנןייזגודפ
 יזחתייייייס^נגצמזי^מאדדן־גבנוהי״נייפילןמד
 הגה1ה1ןדאג,*1ס'עגת>חתא'(׳נ!זד־תזמדוי'כ\דכ'7
 .1• '.וזי. .-1 ,י > 1 -* . י-* : ^ ^



 ה;<§^אםז^היפ *8^814*$ ו$יםהלבדתעביא
 $גי£לע ץ^יימביסמכ^בו^י $ ן^י טיחאי^אדה

 )'?0 זוי״ י^״״״יי^ייייימ״יויוי י ו^י^י

 ^^ו^מה'פנכי^6^^ \^'!בגז^^ סזוטפ ן ו<
 ץ*ימ *יל י# ד#$ ץיצל $*

 יעללץ?אגא$ ^ג ייו^מא י^דאטצזא^מזא^^ר א^יץ
 טע יגל*טפו עיפ*טפ^

 *?1*111*** י^ייי׳"," י יו ;ןן״י;י;־

 איאידגןל־א ^ויה ץמיתאיר^ ., "
 ^ןא6־4יו<^^,ט־גח9המציב1דב5 דדמ ־גי־זיוד ....
 695וא*ג^'ד^מ6\ד^1>^גנ5גיא6ינ\'י5?1|יאי״ג( ץ'״י

 7* .ו_ • 4.-*׳ 4* • • _1 ..*י׳ ד*.-. ._;ב *.-?

 {י^י׳״י י ז ׳ז״״ייי" ׳*יי־■ י ץייי י"׳■*- .יי _. — ׳ — ■■׳-י
 ^מעזפדמעבי^^בזימ^אףאאיי^לגזדזוינוויאי

 וד!ז£ זיהד^מנ^הנה׳־אגחדו יכ 6ניוא\מודי םמחב׳ו
 דסכוי^יבז^ינ ,*יאגוהומי זימ׳יה׳מזיימוי/ואבו
 ז׳בחכ^יוע רויעיזזייעו^פמייעממיי־ידיגפאת'
 ז*ז^^נז^\ע^;^היהי^אי^?*ז

 םיבאנאו(#ף יאיצויפיצ? אי^וי**. >



 ראזףורויייי־ז

 6(י[(ור^^גי^>פינבדחו<גאז^פו^
 ןז^ס^נד^^שיוחמתינע-יתד^עמנ
 מויארוי^ד דשאזויזוזו איהיאליעילמ זוזודע ראד>ד
 ןיציא •זומזו&יגו^כ יכע^^״יי/ו?5דןךג5זד^י7^יי^?א

 ינפייזי; ייא! וחמימיזיחראתידב
 *יו+.~* ״£. -*

 'י־זי^יי^המרמדא^פאהעצדארעפוא
 ^??.י^ט5יהי9^

 ,־ולדי וטפ י5^לא שיא המואו ס^יאד־מ דבכ דז*; ■*ע,
 זילוי\> ןי דבפ דוו5*?ע ימיוזחי איפא חמאווהפאתוזייי
 אפתוחוי ינוא אשנוה&זא אהפאיייב^ א׳ייבעלאז
 הגהו הץנייא זיגזפד טומיאא יומףייג יעשדא ותא
 ־ת* הכומ5ראדאו שיא תשמאזהירשע יעש^חתפב
 מ^טגו:העי יירש גוךט^סיט^פדואודזלףברטזא;
 ז#גימ שאאשיזיוס תיגעאמ^ד יןיית^עאו א&ח ותי
 ישורודזץדסע א^ינדי אג*דעטבאהן אויגדי^ד חדיפד
 י5 היטלפתיוץו^ ייבריגזאי תי (ויומפ תיזחו אייפג
 ז^ואזנידא ימאר יאלסע יבדבדזוטב

 ־^ת*ז£יייע£עיתעעם'*^^



>* 

 4וימ "גי^דו סעמרץג^מיא״מג ןייא םדאיב־יו

 ^?דיעיז־גאפגהי׳ימ^ע״ייארי״־ת־נ^ימאזב
 ז־גיע>5?ד5יצ ד8א ד •*אזי״ו^זמהאטנ ז#י־%׳
 חצצילילע^סי'חייהמ (ומאד^איי״יא־נ ז״יימא
 ^וח^אמ1מאזהדציצ6כ%פגו־נוהןן'ד'מי{י
 *ץואוש זומ^יאדה^ררןלבזטייייטןי ;זת-גסאיליח
 ט5%וז^1מאדמא:טזצי7 ״. ._ "!איטק

 '■־ריפה איהוד^ההמרהכומבפממי״דץא
 מכדיטןי סדי&עימא מדכ ץפב־ידצותמ אימה פ5תא1
 ,*יגמי^גאחפמיו איח3 איהו איפנכ ןונאדזגבןותדשד
 םד? זמ־ר\די יגדאפאג םצידעאינא ב*לח ו §תאדי ב׳דח

 חציילע יתיאא*ד65זדוגאדז מנזי^יא^י(וצ\ידטאד
 ־דטםצןיאי^נוהיונימפפתאיתאנ׳^׳ויםי^ץד^א

 דפדאןמיגןנץרת־^גאויפיןנפשפכבימישעזס״י^
 נר(וכ:ץ;'דג5וגערזפזוכגדינעאזץארנמדזבזממי
 ׳^ימטםתעיז׳ו^תאטזפי״אידא^^יילונגיז^ייגז
 ןט;^*ז9^*$הא םיחמ'?? ^טאמיאצ־־ןזב
 ׳ן׳יימ ^^^■ממי^יאיפיי״אגא־יאחעדניז



 *<י ־י

 '^^^דיסצתויטו^^י^בגייאריעעי הניתנ
 ארחי^ץימד אייוסנכ !י88$יזוזיא 5*15ו<דידכ]1ציל
 •ג^צפגועריויויצגמע׳ונןגאד^ר^ייייעראםיזיזירע

 ׳טעסמגי 6>י*׳ע *יל 'טציו׳מיי םי^הא'׳ '^ובדיעא גיג•
 יע אפא 'ראזיעיוימייס^סציתוגינה וי<׳א 6יימ

 ,א•?■׳.
 ע<ג!1נ^"4׳י ׳ ,.-׳רג

 זייי־-י־״יזי'־'



 זי״ז״אז״יממ
 1 • 1** \\1ז*ד/\ י״עי^אזןן&ייןזזיחב

 ^מ^גיני^יייץיי־זינ׳זיו'דב־פדודא^ 0^־ זאזא
 יי^י" ב %ז'1?א|?זס'ו •והא אנמפע^ •6ר|י זן*\>1 ןן;*ז

 •*״׳-׳־. 11 -*• "^'^♦אד^האיימה

 ייי*'
 ׳*י־' *$<

 ייזיי•• ^



 ^עמיוץדהאו^נ חוובאוזחב אמו^יג יגכמ^י^ופבו/וא
 ,הדוגה5^ רבדאו דמיזח^אזזחרגמ ^אוו״םדןןמ

 ובמיאנווילג בביל ית&מאודאו^אה^ דבדירנ תא
 י^^רדבדיהד ■ן%אדץ:דאימגתפ

 ךותב םיראזבדמימילימע יע םיה $ האובנ םגתפ הוהז
 ואד א^יזתואייד ביגיע *וי£א בץ>י התא י דמהתיב

 ויגצ^אד^&ה ידד תיביכ ועמשאילזעמשיל 5איל סט**
 (יגדו ^ (*{ואיוודחמיו ןו^ר\עיעד בימי תאאנבדהאמע

 -למדימתיגיכו^יי׳י^וא^עיל׳דזואס^אך^מ
 דגהךוד*^
 #9 םעייאזו*הי (גאאינ ^טיע^חוא י^ךימא*
 ב^ענאנ״מהתאו&^גיע^ל סמוי הירוג 'ידבכ ךיידכ&^והחןנא
 ^ט־ע^איבאזוודגיגדפ ךטמ ןייפ?" זהרזג יאי^מפ&טיעיל
 ־יתח ^יגיעיליאאודג יגךפמפ ^היגיע1? א^מדגזיו^ניתאז
 ־היצהו^תו אדמ^ך^תחזי^רציע^ו&אא^והור^^ךיל

 הנתמלו ה$5ת ךגפ אליות דומעב אשת ףתצילע ההטל^
 אפנדכדע \והיגיעלדאי>י תיבל •ןיתתנתפומיכ ץיראהתא
 פ* ייאאע'יאתי^התא%'פ5הופא(ך^א^בילוט>ז

 ;רנדאגיוה
 *,תאגדור דטילעביףיב בך^ע^4-4^1^^5;'\ככ

 *}ינתייד^תאיד אמצ (יב^ד^ן^!ן^3 ףתצ*לע



 א^תפפ^מי^# אשמדכופמ1דאתו% טמפתיץנא
 ^יהיניע^י^טנאצמ^עתץפג א^לבןיב דב

 ^^מהא^נפגמפדזוהזדמא^ד^בי^רז^דרי)
 ראד^תיבך^וידמ^ א^הסדאןבודמימ1? אדגנ״בימע £י
 ;ויצ ץרמייסא א^לה םדא דכ־יהשע הנואתמ ידמהמיב

 ,דמאהכ םה^אדמא־דיבעמא אמאנצדלאמעדאלשי
 ראו^י הי&מ צלש\4יבה?5 אשמה אישגההמי עיא

 המ^פי^יעימא(^
 !וע**1 דא׳ו^יתיבלנו סדש^ינאד* אתאז^טמ
 ^ה^ע^וציזוי^ע ימ91^££!נ1^^אי^^ו^י3
 ץצ תילבער אמצ ץצעאאנא דמיאהצלייבשבהדזגצ

 פכ13זו5די^אא1י>עהזו חלמ י •דיבעת4
 זטפ זפאימהל ץותזץ>1יצ אץדהטדעפ אשי ףתמא

 'היהזזיע^ זח/ו^אדמולכןיןפיזארבהבלוטי אפמפ לע
 *עדא תי דחי איל אוה (יע צ$5 ףלוד יסצ?יריפאהינן
 ^איצא^זימ^מצשפתצחדע יחשיתא ינגשיכי
 לגדפאזיינוומ^שוהאדי א^חתואו פיהשצ ץלאה^בב

 דפמ זוימי י^דג^ו ימגיי דשב ד!ראת*י%יוהיזלע יימדעמ^ח
 י#צ$דשאד!3ח;זומי ןמתו דחי א^חמריארפכעלא
 ^דצ1 ■ םוי׳16״אא הידא ^ןיה זדז^לכיד זהדז א ן״פג ^5דכו הרזע
 יר^י( הו^ילבאהימז,יש^פזיה\לעה יחוניוח&ח

 ^ג^אאדיפ^^הי עאיפ ועדד־-ץלי^גידגא אצדלב

* 



 בתי ^דגוטאנאייא][^^יאגם^וזימידז1
 >גא^מ^ימ^א^עיינב^תיי*5וף ־ ׳גמעי.מב'ל'
 ם^עז^י^י^עי^י רפדמ\ נ^מ ב*חמ רפעמ
 יירבל\\^מר^^יו^טאלכ \עדי|^ וא3*ו^ן<גם' ,3
 '1פמ^!^מש'ד^א^מ(אצפ5מאצר|ומ\טמ6
 א^דאזזעדי^ממ^ל י.4,1ל^אד אדנמעב^סמביעזת
 5גמפ ה\אז:דמא'>*'?א ד\א*ד3*ד ימיו *,ש

 ךמא'? סדוףב־דמימייימע יע סדה חראאזבג
 יצימ ם^ד^־ךאשא ל1$אדבו אזגדגךי מימו1 י^ד

 /רמא1 ־,תשתוממתשא3\ וידציבךתשמ׳ו^כינועד^
 צ^חי׳יב^ןלר^טדא רמ&דט ץראה םע*?א

 דממ^בס$י#מוץלסא4 ה־גאדבסורחד לאיי^יממדא
 ^בסיבש^צ ^?יי^ממהץ*י6 סשתיעמ%$שי

 יגאיד/ןייה^ע *ומא $רצ אעיאל אמעיל ד^)וז
 חלרימי^מו קניי ע:זצ\\רדכימראד^י'ד אערא לפ
 ^וט^מ א$ממ אעיא 'יץאד^דב$י_שי ומי^ישאב
 :מדש ץיראזרו לנב^אמחבשטה םירעלו *לצ ץבמיר דפ
 יב^דאי ק^^דאיחדץר^י^כ^^ף^
 יאד *•יעא^ילאן^דיתז^ג^^אז
 ימע רע סאהזמ ל&וגגסגמפלזל־ ^§׳*א'5יד
 לאר^יתמד׳א^ע

 ^מא^'^יב^ד^סי^^ז% :־
 ^3ו^ד ^מ\י חצ**׳



 ־תאיתבשזו^הי טדאדמאלפ ם^־לארמאןכ^לראמנ^כ
 6^ו(ו^ג{< יצ^יגדןעותא ודשיי^זזזזזד^^

 ^ש^דןעהימי \^מי א^ץיה ^תמתיד^יטנא
 םגתפ( זכד^תא !1$ יבגתאץה1*

 דאדא1^יתב*ן1תגןידח^ןימו א\ש זוז&^דועזויהי
 ••'לאדי^י תיבוגג ץצ^ םלןי\ ד^זיעגיאובנידצ דוע יהמ ^
 ךשמחאיל השעיו דביודבדאדשאתא דב*1אהזהך •עאיכ
 •גמ? /%0ן0\'מישעזדבדךבדאדמזות,בפכייכיב,כ דוע
 1ל&גי $זםףיתד אץנגתפלי^א^תייל^מ^יע אגא ידא

 ה^ד^א^ל י^הוזו׳׳רבל *הד " ־•םיהא׳יעדמא
 דייבהגה פדאןביי רמייפדימע יעסדאןמ האמג ןגצתפ
 הפעילו *%דפימ*להזה אוהדשאזווזחה םגימ^אלש•

 ץלץל^אר^;תיבאה6דארבזאפנ אוהתז^חד
 ' '-•בגתיגא^זייחיו^ע^ זיאינ^ימו^מאזהי
 ךשמת הזל'יגלאלמאהפ5ה^אדלצאןכד _4 ^
 \'55־-ז\^ טדאפאמשעיזיצד דגלא ישא זדבדרכ דזע

 ־11 ימגתצ^י^וטביאיל םי^׳ימ[ז(גדכ!ו^ד ריליא
 !היל1׳־" .מאסייןיתדאמגמפלילדאד

 י־׳ ^תפיוידי-ל^^הוהיימ*ף
 גמ^אל^י יאילמא אבמ 6%ן5חץמנ'ל ידע

 ־י ^סל(<ד^תזל^ונצמש6ע^־'איגנ^נירמאז



 ,ץיו^דא [1

 דמא זגדפ־ואר ות^י3^ד\ (נ1ו^ להא (על^הל^א םידלגל
 . \ * - ^ ^ *׳ .. •-ד 1 <״.ד

 הירומב דמע^א^יתיב^ערדמידגת^תוע יפכ
 \ידנ\ע ץצ^לבע אילז אתערתג\זתמ^א^הםיסמב
 ;מחר^דעי

 ן*ח 'יעדאזג^ םג;כ אבלק יל5ע\\ז\^ע !תאךיעצ

 ^#ומ£\יללפ ץ^מו דןיש \בנתמ ייב1 םייןיךיחד
 ׳ד\זחמ א^ל־יג^מ (עי{יתתל ץפ*אי?( ;ולח^ אי יעי
 עא\ג\^םאג6ירמאו £תימאבזפ םפןןג\םתיזחאוש

 *41־-נ**11־1^ז1נ *> 1*-י־> 11 *?_ 4_.^' 1 ^ 1_1. . .1 ,_/. ^11^111 )*■111111^ 01■

 ןומיבנמאד םיי־&׳י״רמא !גדצ זיצב־זוחי טלא&א)

 יתמדא
 ^וצמכיאיללאי^ידוינננחכבוץ^
 יתת׳ז ׳זווזט $לא לאססתעדל וא\כו
 ויבללן^ז ןל1ממל אי(יש ייכנ'# יתיובגת&מ



 סימ״מ^א״זש רמ־זנייימעת ןן(יעטאל״י*ח1 ר^>
 ין5א אדד ריטג_ןרנ ליל ע5י*>ד א*המ ־גנד'ל קיל ;!,יאו
 ־-נבא הנתאיףיסייז׳ס^גרדזקפ־ויזגןידועיארמ/ז
 1(ץ^'ג5^ירמי/זי.עק5תמ>לעפ^ייר51י9מ<׳'גני?א

 ♦ד" 4. - •׳-

 מ>־ם£חט רשא ז?טהגיא ש5^א רמאי או^לג די(יר לפג
 ־־\^עשד רמ*תיא^א*לתמ 1?פג

 מ\יעס ח^$ע£בוהוהי טרארמאהצקי?
 'י^וווררצשינגלא טבאוהיגי יגאב<\טש ששגזיתמחב
 1דועי£ זוח5ןףי$חיךיד־מי£י1(ו שיה*׳שרמאןנדפזיפב

 (מימ(הת"יזג\יפ ר5ג£רטמפז*לוט(י ץמ>#וינדינח5
 ייי^נהאיתפייו־האץישר זגדפ שי&לא טב*5ןציל?דד
 ה^דפנו^לי׳ז^גמץיראז^א ^חעגר\^פתפ?\חט רשא

 1*1>ו_!1 1״׳ ^4גןי,1.'!״יז״״11 !■!;״11' ^ י• 1



 "ננה^^^״^דמ״יייי^י^״״ני^זיאד
 מזס^ס־זחמסייי״ת^ס־״גל^־יא־ב^ין^

 ׳^ממר^דעיד ^ ׳יגגימל'־מא פאנ ס&יפ ז*'0'יי<׳
 ^־ר^ן6\^^

 מ^עומ^^א ז^פ?#15ה|אז; "
 ■*9מננ'יעזיו<י4נ'י'נ?פדא דנתא^היייעאנמ!קנימ
 רמאמ תרמאייזיייייע 'ננתאךי&יד^יפ קעתיני
 גי\^ז^^71מ?'ית#|1וי,לגתייי;׳י^היז':'^א

 לנר׳זוןמת^מתא׳ננ^׳ ׳,״1־ ׳יקיל* ׳׳אי*ועתז1ונפמזו
 י\0־ה^'ר^(י ןניפדמ#^ .נממיפפנו ימ5א
 ןדרליז־ז'(ינוינחב יל5י ך1י*׳ח ־ע(יי ז״זגחמדילע ןמ%
 י - -״._^>>ד6 .!׳>?*■אגיויוזזורדנ על״ודט ו\למ1רמ9

 זתאאילז״דממ־י ן״ייי י״אץימפג "":?יי ץתאאיןתומ־ימי־זזי״די^ענ(^^׳
 4^>8י ריניניעמש־מעילויהתוביכס
 "דימןממ# רי^המימ!מ1בייאעמ ־וסי *יאדמ*
 ם^עייזלעי״םניא־מעי^ת״יניימ״פנזז^אהש
 פ י נו^נ^נ דא)אמ^פגהגוא ימהדשז



 ד

 'עוידידע ד^חיז^אנ^םיז^גע־רמאו>13 ץצגת״ופ^

 ^גתיביז^או^יעוד^זגמריס־אי^
 ^ח״מז^א־תע^זיתידנןזילןיה^'

 י והמד יא ייקד *ייו!,•יול.יו ופדלמבוומ *יל#
 1י?^ץ!יך^%/!#א^דיס1זינ^
 ז5^ןו\אזץןנל1?.ל(זמל^>^נה'חדון<־מבתמל(ז>ח

 ^זמס־י^־דוזוןוגדי״אנא-דןוי־^ז״גףד","^";
 ^׳־ממץרבגימוילרתל^בנדמוזרגנלמשלל^י

 ג1? ם;^0ד^ן5דמ7נ^מע\עסדק ןמזואובנ םגתפ - - י^מיתר

 ^^יסא^האייינגסלוזימי^ילשרדיזשדלאה

 <!*תיעט

 טזע^במוזבללאןי^א

*1 



 רי ןןיי1יי

 ^יד ד*$8\זהיל ־^אץצגי^גמב^^דץענהסן!#*

 ודלדזמשמי״וסי

 רגאידיזל דתנמוטא \#5אבץת ןתמ^דא^יי תינמי
 ^יתיפ&רמא ^תועט^במאתטאז

 ^1לעמו סצי% ד£מ *ביי^לז זב\ש המי יניא דמא הפ

 טחדופ יתגמ יטסיו רארשיגות ימויד*ידוי* ןמי ל*ר*י
 לייכא י^ל י^י^ג^ת^ גיגדלע תיתזועט\אופ ןייא
 די^מ ^וטאיימימצתי^אשו^ איפנת^ל ינו״זית^א
 ס^י יא צ עפ יתתני ־ ילמידגבה״ל

 1וע^ץ*1^
 ^עא^דמזת^צ׳איצ^ ־יעוא5איד*

 :־ \״א^שה\ןי^יילאיתיטגןאו%^נ5תאימ^פ.



 יל*יז*>

 טא&אמגמפ^מייו יעטי ידא א^בנו^שי ימע ןותמ
 גלנחעאו׳דאעימיוכג תאממי םידאואחזו א*3נ תייתיעטא
 ־.איאינמ \ועפ שדיה^עפ 6גוע ואשגו^אדישי ימ!? וגמ
 י יכ נ בוהצ ^לא א^לזףדימיל י£אד בוהפ ^והינוה ^ י 1
 די^ו&מיא^מוב רוע ועמיי א'? ןעמיליהז אדיש
 5ד^'ומ%זואיגאז 6ע^ ,'ל ודו £היעש!מ?כ5רןע ואמטי
 ד5במ^א*זש'מיפדוע ^עטד א^רב־יהוהי וגיאפאג
 4כע^ ימ^ (והיוןוהירימ^צברוע ן14א£לי א% עןו*7ש

 -ד^ודד י&יה^יעדמא ןד1? ימא אגא ו
 המימ^מע^פ^י^
 הי^לע ידי י]ויטגז^ע^עמ'7 '1יאט^נזזיצ ץ*זא פיו&ןב
 ה5ממ ית״יפתו בער הוג ימו׳סשה1םא%טמהד ימיצשו
 ר^אר^יל ימא(י בואמ ידא אערא םדא דצדמהבו סדא

 זמ^אזאל1נימריעפהצד^^
 פישנאהמ^שודהאאיעב( אשנא דנמ ימשאזאגפצהב
 * 1* ^ ^ ־-\ י - *׳ * ■ ך*:~ 1^.״ ►׳

 ׳ךר־־&יאץ יע ימא !והשסגוובזישי ?זהתוכזבווגיאבהא
 ילצמ הממש המיאו ה£$5שז י^יאצדיבעאהע ד היח
 ^עי־־דאצ דובעא ץתשבאידי׳ד חיא-היאר עפמ יבוג)
 תש^שיאאיאהי^מ יא);י^3מ ו^ל׳ל יהמו הבצממו

 ר&או&יגצפא הוהיערא פאנ יגא יא לכומבל^אר כישגאה
 ל^יהיהממש ה*המ ץיאהו ו^מידיבילהיגה ו^מדי זג ד



* 

 ץע׳ומ^מדגייאיהיגמיייייז״נממ^דכזגדסיו(׳!-׳■
 ^•(דוו<כ05זוז^1,^נזןונעייצע5־וא'י(זףאם*^
 אשנאהגמהא^״״ייפילי״ח־יעת־חי׳שויתימואתשב
 פנהגיוננו ס־עבפי^ימהל^ג ל5הדת1נ המזיאריענו
 לוומ&יפגמיייייעת*' םכ׳ו׳דיא םת־איי סל־לא ס־אמ■
 ¬¬יאבה רשא^יתא םיהעיי^יתאנה רשא הערהייע
,* 

 ו-

1 



 י1פ ץ^לי״זך

 ;/)א ןנבוקפ^פ^מי א*6*ישהצן^שא איו ׳.היילע
 ^עחר^יגממו ן^דבןענ^ו (וז1ח־דוו<תךוזחמו חצת^ ;,{יפנ
 ןורודגז־הידע דויחיאד יכת;ם^שויי^) טויתיאי א)ושב
 םצח א| יצ#ועדי\ ם^עתאו םצרלתא ו&דדצ ם׳צתא
 ז6ע^^!5יו-ןדמט טיאםוזגה5 ינחיי^ע ינדיתע
 ן*מ|$ד יא 1יעית^חגועמךן^מז^חת דא
 יחיז !םד^רמא הבתדכ^מדזדכע
 י*מל'יו^פלןי^
 יגיעבל־חדשא חיוליזד ץע^כמ (^?ף׳עה׳׳יהדימשדאדכ
 אצישיבשא^^

 ־םא^שאידמלמושע^ ץע ולממ ח(יית !אשדיר יעאפ תוהי
 ינ^אעאהטמ ןזפסיו־י־^פוג?עמוןלמ'ל דתי ן צמ*נ זחזי י
 '#^ל.מיצ י^תיייאתכיס הטול וו&יסא אחדיכע^
 ׳דיג׳ י ח יחנ סז*זשאה $כא ןיהזצךיטשתא רלכ ןת נ
 דדטם^ממיחא^יצ^ד^תאאמ^אילאאדצא^
 םי^י ותגדגחמיאייבע^רשבדדידזודגו־את^יא ת%*
 4־י^ השעגו לזוי^לצא שאיכ ףא חצאר^ השעיא^
 1;אי* <1* א*ויצערישפ א^הוחדכא^חצא^

 1הי,_ _ ^ריבעייעישפיירחוחימ^אא^יאד
 טנימישא יעד ץעג ןפגהץערשאפ הול5 טדאדמא לצ
 ל ייא ץנדכ ץצג־ו&שו׳די יבשולוא טי£נ ןפ



 ע וי י^רי
 יג^איינושבריזע יגאיפם£עדיו 5?פ^ושאה\ואץזש^המ

 ןגמץגייידאמ^ו^^
 (וליגי'(ולדישיאתשיאפ ןיפין£ד איממעי ורבעאמשיא

 ץיואיתא 'ממעךויביןגויידוח• דפ יע אנא ידא
 ץ^־ל(ר ץו/ר־אעיאת' זי^רור;יצדא םא^עינ ,ייעמ
 ^1*י5דיייו :5יה^ץעלמאל^שו^שד

 5*1אךב ^יו&ימע יע&ד^ןמיאובנ 6גמפדויוירמא'?
 ^\י'יפתזת^נד^יביי&עותנהא ^דש^דיא עדיי

 פ^ץד^הוי"כדא ימאיצ תימא\ד\דת^עוגר תי ן$י דא[
 ^דומאו׳דמאיךיפא 5ענ5יץדאי0 ךיתבמו ךיתדפ7־3
 דפתוי^י'יצמי4מ^יכיד^\^;צניי^ סי^יב? דיפ^צדצ רמימי

 ^•רילץבז\צו1בא פי*פאדע יניייגתא ןינת יאגעגפ עדא׳ז:
 *יד$ אגא עאדב (יתחנ ^אדדיתעיייו
 יאירווראת;\וצימ^1מךי'יתיכאגא זוצת^1גאמולז1גו (ולתי
 *ייש^פאל ךתאמדלי פויבךיחודדוילוייאמחת7 ימשמי

 ׳.^תח^תדיזמ׳^ו׳גי $ א^יעשי&תצחי $סימ*
 ח*וד יד איד עלא^גאות (וצת&א ז^וחג י$ףמ
 ^דד אי^לאימד^א^יד *אע&ג׳&ו ינעמו ץז5עש8
 -י טמש׳ א א^לאדיעיייושוייספמא א^דאיציגאלע

 ־■ר$אתאא^יי5אלו יו^יא אלממכו אד^גמאיד

 \ו*^עת$ח$ףת^
 נ^יישמ^^איגאיל אדא אפט ןט^ע^ד העיפד אגיע

\ 



 מצירזכ^מררר^י^ייירג גיייץ4 \י*צי^ל'ע *ר^גו ז^צ^לע^יכחד^ד
 ך^ע>בעא\יםי^מבןיתרגדקעבז!כתי^ד!גא^.אדזונב
 ^דמאו "*ר;מ*וב^ומ*ו ך^ב^צתמואיא(
 לחי^ל-גמאגימד^צמצצא&ייןי קפו^ו*יי;ח ן[ימדב
 (\ה^\^ע^בןגעמ^תאידאימ1^^גייא(זכ^פמ^
 ןציל פדמאףזצ^לע לזריא א^לוזומד א6דנ\\צד>ימאז

 ,בר^ךי׳תתנגד^זיחממ ןובפי^^תי ןיולפא א;זיספ םדג
 אי^פיךרעיע{ ויגצג ועיוי&ם״דע ^דעב יאצמז4ד;פ1

 י^זימ^'גצ\ ^צתמי ידמגיפפזזפי ,.הידעזמדע
 י ח ע אט&ו מצתהבאידבי.עבז !יטב^1 חיעי^ 'ןמדדןזז

 תימי4זו\היב\ח יתידעאו ןכ^עדמימכמיניגאו ןוצנ|ידפ
 י"רוסא ןץגמהבן^תיל׳נ״חי *ימ ^וצפי זייפמ^ל ידמייסב

 ה^עאו ה'ימךץ(ירא\יי־מץז ץי־מי$מ ס£ןוצדרי0*ל היזי^
 ^דץי׳גדוגעי^דצ ^כמיגרי^פי ■\י^פ בכז?או ך־יידער׳כ ךיימד
 ־^בוא\*א^רמןמפ^
 ^אזייי^ן|מצא\י^ י^נהאישחמריעגאוהץג(יד

 לויייד ילינ תיב^ו זהיאנצפד>נחמץו\יג׳ ישובלל ןממי
 רהמ^אינ^ה ^גמפי^י^זק^ל^ב

 לעךרעאו־ץגעבג" יי*י.עלב אביי אמצפד ץובר ןפגממ



 •?\וןז1י

 ז ו םמי מיגי|י£1 ־־ףצזיו^ע ריבדו ןיד־״רע םידימ/ה5ח*1
 מביחיו ן^גבאי^ ץלת דע \יבימב *ת^וא ד£תפןןןןחג
 פזג[מאץ\^^

 תיב!ץץוי^^
 ןמחייש דא^מו חלי^ע^מ ילןיךנעזחצטיכ ימ% וודא

 י• יץץ> ךשוממו ח^כומזידע^ןוצשירבדבדמ ימדןי

 ו^ןמז^נדוזכיולפבטד אגמו זדוייח זיגעבמ ץוגגתעידד
 ץמזד^דמא׳ז אמחיל ^ז?ל ^נ^פיזימ^ זינרד1ר9 י^וצמדי^יכל^
 1 1 4 . *.— %־׳ ־. — . ו י-״ 4 . |> %׳׳ • . -*־ — ד( ו%יצ ך^בציוגבפש "^ץיזזא^מיצביו^שו

 ז\ ן^%%י 1 ז•* וייי ^ ▼״יי ״׳׳׳״״,״׳ # * # ־ ▼ "
 חמשדע טזתו *דפיביח.יבתץ־צידץ י2ע דמא ךלע יתושי

 ךיששב*- הירתאו ־יז^ל יבוע יפרע ךיתנזמוא ינפשמ[
 '" ,ללג^א/ועט^חייפמיר ך^חיג^חאגךמש יעז!יעט:
 י^יןיי .׳,ענוזי^גבמיחןית^ע י^עמ^י ־ויל רשצ $
 ■ישןגילמ ןי גדגווזטחין^זתגאבאר #\יילע עזתותא^ס
 •£5־6$ ^ירענויעסויירמוצתפ ׳?וומןמב ך%י5ע(
 דמניל^איצלצמויב^מ^ןמי/זפת^ויחןימז־-יזמצא^ז
 י'^שג^יכמ^נ(־>צ^זמזיצז ימ^ ו^שענו^
 .ח

 ד■ לי ׳ ;יחרטןוטמשוסיצכמזךחמ^ ידגצתאידיחוווח6



 מ*ר^(י1 יח^מ'\טימ%למךמ>ץ
 ש5יז ן^מייל ^י יפממשא 'מח^י^ימיד^תיש ימפוב

 *\6ז:הוהי טיוא&אג י^יג ^4ויד&^רגיפיל ץ&ימלגו ייתילפא*
 ן-עמג&ו ך^ליצזא ש5ד\ השמופידל ךדנ־ויפזייד

 ^^יאןיתץ־יםיל^יי^ילמ^ ץילאילכ הא\^ו איל?\ ן4?ןפיל ץג^ד 1 ק
 ךמי^תמטעמגרצוילסד^צי^תוידמד^די"דש*ךיתוצגפאז ו*

 ךגב^;יחר5דדילאידר^יד אמשגפ ימדןיאזיגיא^לתיגסא *5יא י
 י רס 4דק אשדוןלנהדיד^ \סצמ חפמ^ידיתע׳ד ךתגכמד

 ךיפועט ך>ע5מז1ו א^יעזה ןח^^;גבד^ן1^קגעז7יעגז
 איגצתתצפנןז&^ל צתוא דינעהצ סעפיפיו עצפא י־גחשפ?

 4 י״״׳ •י * ! ~ \״ .ץ 0 יי
 חיתיצ^איאידהועטוך^יעותיכואלכת^י^ומדב
 איגענהמ.א^בש\ אידטךטמפ* * י5 יימד^מדן־מי
 דדאט^נ ךר דא רא ךזועדרכ ־ד ,א •'^ר יפייייד בעשכ
 ךייר ד היל דמיאאיבנ ךיפשב^ע ךיפולביזדאד ־•הדי ~
 •ו^גפמ־־&ייי^

 4 . ^ ־->״״* ׳ * ״ י• "_׳ ״י . ~_1_ 11114. ■.י[ י 4_ד *׳ . ״-*-4. /\*׳ < 1 ן ר״ _ ^ ^ 1 <14/

 ^ יזי 1#"י ׳#יי■^ \.׳ י י^׳ <י

 י שייב^לז&וא יפימ יפוסיכל ךדג^

 פימפאחיתשחחתיתדחאו ךיתמדתיגפ חד^4ת^9. חימפ&וימש^^
 ,גזמ־^לטמגהיגטמייעהייפ

 ,^עפ^דמגז^איג^מישפ^יג '05ש פי%*^1£



 מי תיגט&י יצב%דצמ ךצד^י םייוטנ רתכמיעט!
 ^חעידגאו ד^יע ידז טויטג המזיינד^ אז$י$ ךימ^ט
 *מצי&מ 5ית^פמו^ךי^אנ^^^פ גג ןנצאו
 *ץעגמ( ן^דע טויו&תאמתימייא א^ד\מז ךצ*ימ
 ^'יאייא&ץ^פ ומגצ^בדי^עבדיב ךט^מאז^וט
 ךי חרו אייב ת3$י אילמאזועגכתא "בנ תיאיש^ע־
 6ט*$ ך£עבי£ יניגפמ די&א טנ^אטזתו^יטחתץיעד
 ^זא^אילדמ דומא טב ימצ מיעט\ יתעפש א^ל םמ

 ^%^ןמ1צז1%מא יערתזזא^מנרע^איק ^ר'\י1ה5מ,יעט,ו
 'ןענכ ץיא

 ןענפי אעי^ד או^אר&ותא^ל ףימועט
 (מ&מי&מא המ :א£יימ תעדזאל א*!ב <\או יאדטכ

 מילר^ע* הי*יא ה^עמ הדא*רמואך!ח^עב רמ׳י וליא
 ךירגעמצ םיפייע ימא ו^עשי המ היןמ אינ

 ךמטפב^צגבה^טדיעד איפ^פגאמאיד^עצ^א
 ״• ^'יד^זב^יירפב ינז\'^ע ץתמדזךי^כ^איפךצג

 1^^^ ךיגומיז
 אמשגכ יטיי?נוא תחת ת3א5מ?ו ה *.זאג א בי

 ^זךי!5א^כ^ץט%אגו^גת^
 ו^נ^י^לזנרפביצ^מ 1%־



 ,נזמ^יי^דיא^ז ךמח¥לצ|י ץיג&תי״תיגהאמאו
 םישגומ ךצצ ךביהי ־^תועזפב רוז־וה דוחהמ ךילע
 $ {>תמ זיניז אילךידחאו ♦־^ומזתב
 זץגל״יר^ייו א$051ע1> ךבז^וףפהיד יה?!ך%יג
 ג1ממו ךלזוופת§טי גן% איל "א($ו ךמיעטב אגיגידמ
 יעמי^* ןצי^יינתויו ךדפילנוא אי? לגאו דגא
 \רש'דא^גפאדבת?פגכא^ןעדץכב־־ה\הידפד
 ^'ימאומ&הכ י < ,^אמגתפי^בק*■

 ז^גאמיע ךצוונוזתפ ךמוד&זלגמז יתשחג דפ*ןמן$
 :הא^ד י$ינ וי£א ךטפימדכ!ך;]דופע>ת יןל^כי?ע1 ,
 י^יאוךיגר^הצעאידגתאד ^דודםיז\<0ע דמא ןגדפ
 מ\ועט ^חילז 6 ינבגזלדכתיו ךמ!דד ךגדבמ^עט או ךטיד^ל

 ךתחעיתידע ביצצמ ןיילע פת\א ינהגיפ^נואנש ד^א*לצ
 ך^דרכמ;שיג|מ א^אהקיבףחד^לצפא זארזפ^א

 *ץנצדירפ העתיי׳חידרבמלחצייתב יעטמיל^ערתאד
 ^הילדיגותיבי^זר# ד1א$מך*עןןצמי שעצאז

 זמ י ^4*'־* ׳

 ז4ך



 ךינזט \\#ר^ר ךימי0*ר ןועדתר ךר\י*> \הגפד (וייחב
 *(ייפיע{ אל&טמ ךע^י£וךתחפ^תטמןוגציו ךידקי
 ןי^'יו:פגרוצל65 ריוק^ב(י\כאבךנח ז א ורסגדוידוה^► ךיילע ו^עהו־
 ופדי*>ףוהי$י$בךיגו עלפייז ע'?? טב&בףיתי ןויסמיזץרט*
 ךית^שהו־ת&ו 6ישג טיע^ל םיטצ*> ך^ושעזיעאבדיתב
 ץ *^עיז ארמבךתצ ק^וידועוגתת $ קתאטגו הנוזמ
 יוהמ^למ ך$טפא\ןאינצ ןעדמ יגיע^קידתוגערו$ ןינ
 ל*רהףבינחמח יתחצהג־דוצל ץגנית א*ל רגא ףאוא*זבת|יפנ§
 'יעתףיציממזוח׳טאזזדזע יסעכא אילו יתטקשוךממ יתאנק
 דו^רצ^ד^א ןעיידוצעזגול יריאלזףילאו ךטמיתאנק
 ד^נטאיבךצדיך אהיגאטגו ה^&צג י^זמתזך^ועגימ^
 ^דח ףי^עונ^כ^עזזמז^איתישעא^והורי יגידא םוזג
 ^כבימדחאזממתי^
 םי^רמאתיב^י^^גד^גא תמערופ א*ו אנא ףאו ץלא
 ^ו*^להנהךדוביעו^

 ירותימי י^ע^מד^אהוהתנהמאכ דמאד^שמיך*#
 ה^אתיעג תאךמאתב־את^בץכאמא יי^וננפ רמימל
 פ*ח\צמא\\וטפו^
 ד^עמיל זענכד אעיו^יאהלצנמה אמ&י׳דמא קיבאז

 הר^עזצ^א?ו1ואג ץגצםעקיגא ןפ^אד המע י*ובונ>£
 יאניחיגיצה^^
 ^יאד\דנא^5והי^\זצ\צאז ןוהידב\ע5תל5עא^|ווה

 ה^ו^אמ*^



 ךציל׳כייממ^י^ ךמוס הפט^תךמו^?1ץך^ריצי^דג>ת5^״ו*ל\
 'יעןשתיי^המפ^איה ןלמי*>אחבד ךתחאגוחי£צב\ בחל
 ׳,אהנרפכד&ימ ןיעץנימאבתיי ךטמ אדיעזדךיתחאז ןיימפל
 י/\חש]יזטל טעמב 'יתישע ן{ויצוובעותכ\מפ^\קיפרדג א*לו
 חחצוביעזתכו תכ^יו^תחוואב ו^אגךיצרד^בב \6מ
 ידכב ^נמארצחרמיגדאד ץ$*ךינ\ח ח\ה^לחתד5ע
 א'ז\ך^חאםחל חחשעכאחו1ןץ עחא באעג^חך^חה!א
 םי^דמ^
 חאמתבעיואטפ אזרמפכו איבךיתחא בהלג־חבצצםא
 5?>שו םדפןוע ה^ה*חמךגדפל!-
 ץח א&תןידחהא1?זוטאדיגע דיו^תוגכ^הדוטןו^מ
 א;5ודשו אוילש( אימחיל ץעבל קמוי4 ךית&א בהל ב>ל ה\ה
 יע^גתז־תפילתא איד ךשחזץפלמ דד אלניפלידז זיירהזדד
 אכ^יתמיחיאיי ישאב ןןיתא:רילאועפ^הלע^הנשעתו

 \\יץגשוי.'יריץדגד אמב \־ולמי ימדגא\'מד(י אביעזתאדבעו
 י^בגהמליתבעו^וא1'בי1ו\ האטח איל ךי?ו*אב:ג׳חכ
 מיגדפכ \\דד^שרי:דחישעו^
 ךמורא תליבזו ץלנמ ךמביעותתימיגיאומבח איד ך&ח
 תדיפישא *דר^לצ יאשת&בג־ימח^עד ךמביעו^יכב
 ־־**ז ךוצמזונ^ג״נו^ממבעחזוישא ך^אטחוג י^זו^
 ^ןא ףאגךצג\יחאךמץלץב ךתלנלכ^ו ישובציא

 ■ידיאמי*פזיבךמולגפתא י^טיחבני,* <*ןפמ



* 
 מ י*; ־ן* ״־%*

 ז יז ז ןךס^ה^מ־ביתמרמגיתבד^ג^מ־^ור־תינכו
 ץ ^;3ין\או ^*0^5) ןו^מ^די#מ5)1^ א!ה5*י9ל1 אמע

 -דתי 1 4'^ •׳׳־ /** •׳:4 11   ^77. .-*117*

 ^דתועגבתמ זיד*^ י ;^ייי
 יפייריתיייאייןילהידתיייחנ^געיייצמעע״עמי
 -,׳:ת^רעצשמךימיננית^ממיאךבשמ^תונבו
 אלמפ5ףחד\י*׳ו !ס^אייקזתי אותפכי םולדתחאז

 תינב ■׳ל&כ־ג&^יעיאתי^תפראמעגיצן !תעי
 יית^ב ־1)גתזו איייע :ב־ב$ינ רתיא תיטא^פדישייפ
 ׳אמ^זלפ ריפפ אלגילל לפ\-לא טלפפ ץלילליייעפ
 ע,* *" ׳ ■ג5יני)יא'ךמ^ז־תאדולל^ח^מ ד־מ;ומי

 יז ׳׳״ -י ■ יפעזזיטלתזיע•פילת''**6א> ס־נ״איי׳כ
 •גיארמארכ־כ "עדמאמנ־ת^תא

 * ^ז^תי^חימ׳י^ ךנויאת־יפעיהיי'
 ? ז־ו5עד אמכ ך-פמ^פמא1םז#" יינא ןניפ •יאת-יב

 *6׳•חי^&ע :;
 -:.ץ-׳־־ •^■ייג■■*׳ ־ ;ליימגאאמא ומיעני"

 מיי׳
 ׳״/ ״>



 :רכיעןיןןויי5מ אייו־תוליי'ליי קתא ׳תתנזךמורזוזנינ^
 5עז^נרביךנ'יז5^ךמי!יוזמן'ענ51יתי זחאיא*
 "יגעוילמיי^מי״אוךרקהןיית־דןמוךגמ^עד־ז
 ׳■היזימוז־בת^ד ןויא *י^**1^*^ *
 • •** • ♦׳?י ״ ._14
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 <4׳״״ - ׳י

 ערייינזיח?ץיערשוץרא ןימעליתולפל י
 ז; - דגך^^ת^ל^חדץויימאאפח%תוםילב •
 יפגד רגדז\\ו^'ייהו^וזימי^רזימי חי^^־יתייציע^ספגמ

 ^פגפ^יי^רג^ג דח^ד^ג *יזגיי^דובוג> ח%י€>ז^^נגי^ דפעג
 ץ^^ץילע אשיש הצפכת^הןפ-מהמזהממיג
 ,־<ד^ג רוהעתעטמ תוגדעל*ת£!נא $'ריחיל^

 א5שי\^יפכ ^^גפו 4 אןוו ץנ ג§ יפחז ן^ג בד ד^ו
 ;-.*גוע י י׳ג התי יא(ישא*ל הייתשש הדילבןעו יז$ע
 י• ׳ *״ 'משאיה^םי־^נוט^יי^א־ל^ץג
 ^ יג־מ^^מייה^ייפת^ץףגעת^

 ידיפ#טמילו ףנע יצעי^ל ו#ימ>עאיןו ץאיג5 ץיינ^ע
 ^עדאדמאהכדמ;_ _
 ^כ ^ןלפזץי׳רייפת^ץהגי ריץדשנ־וא אאתתלעת
 ת\א^בי סעב\ תדאג עא *ב$\ יעבטי תרמ*״מט

 £ ההמגי יפרט'?־ ץא>ביד־ף'ט^זי5אתזזץהפ;ה\>יי^
 ידד$ר;-והעיגי זוהיי יג^&עע (?יג$ עי^באיו ץי&ו

 . י־־לו־ר תפת^א^עתה^^ י

 £לה ־־ימרתיבילאממא־ימ-מ^ ימעיע 6דץ \מהןן3'
 ;יאןו^י^ח^5ך^דמאה^ ?תדמו*ז^ימ 0$*



 יי

 $5 ו&א^בבו^א המזא ץבר הדשתאוהכ^למ
 ^בדא^אנח&אןו ומיא ^אמזונויעדי א^האנצי^
 גית^קתידינזאןאאביב^מרהכידתידבדןם^ש^יל

 דציאעדאיבירבדתעיזנ^ב היתי ריעאו סןיהימע ד?גו
 ותד^אדמש^אשגתי ד^נ?ל $פש העלדינתמי7
 ^בץד^ח^דא^דידבאש^^לפ רהמ^׳הדמע^

 ץכא^ללרח^ד ובדרמיז־היח^מ'? הימיחמ''
 גרארשעלגלמיה חלג״יהב^עזפיסזה .; /מ

 ,ווויוגזא אח^היג רדמו ־•טילמגזתדב דפזוז

 גרדמבו די־4ן* ןיחבהלו ׳^7ע;דגבןג3זגימעלרנ'קגזוי
 ןיי ייתמ בע הידפ ךפשב רמחדמ5העיפ ז^וזא השעז

 ריכעי וגלסענע ^יגו7 ןיישמב א*לו ־תזביו תזשכגמי יכה'?
 לאעי^&רידפ טבמבו אמי^יינ ד5ץמבב^ זשיפ הימע
 ז^^־מו ^ףאנהגרותהברפ^דא רזבו "איגל ז&רמ
 יטמא א$ ימוינידער^ויט^למי א^ •ושע
 ק'? ,*זר&שי אל"רבע ןיילא^ העדפ^ זוידי
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 רש*ימדבו#בדשא י$א אי&א טאדר'הדי עדא ייראדפ
 ן^אוזצווה^ לי^'יפיוז^פץצ5ד^%^ י>*ח
 ׳ץי^דבדידרזאתונעדזפ \$או עשאד ייריקי ^בילייכ^
 ד^דבכ ן^יתא^ז^וג״ינבשכתגו ימשר ץ^ע ל^ייפו

 1.. . _ 4 ״ ״ * * _ . _ % 8

 ?וי ^ ^ ז- ** יזי•-'■*■* '*י״יי '*!יי* ;זוחעי י
 :דאשמי § ב׳וחצ 1י5גא^ג ןחדבמ^כמאי־^דןי ר^ישד
 דחנ^צמדיתיבדלס^עא יב 6יקעךף ץ&דעי ז\\¥ו^ר

 ־ *3מי•יו^כ^ר אתשיד ג ץ^ת;אצדאב ליתדש ר^לפב
 ד5ו0צ ',•ירמימבמיימיעאנאידא^ז
 שאדמ^ז^דהזי^ת*ו^מ עאדוזו^זלולי יגדא

 __.4 *1 .>־<•-* .*״!1 *".*׳**:י — ־-*־ >׳.; — :

 ש^ידצמיאאייאיר^יד *שך\י דוטב־לנפשת ץמ£ייימ
 יזדו^ע דכינ^י דייני דד\$במול דיצעיו ץישיי
 ־5ידצ ועד%ישי 'גלוו&מילייטצ אענוונע^לכוא^יד^צ

 ץע י*ל3גדג3£ ץע י^דפשה רורזטאיפ לידשלדע
 -- >.*.<. *ן1 . ..41 .ד .4 1 411^1■ 4 14 4 •114 4

 וץזך^ןב777^^ חמזץי-וי•*' ׳ייייי• ז" ^ * "" י י
 "ז^יללר^מ^ או&ויגוידי א?וס7?נ !וייד^ אפין#



 י^תני^ביטיעאפ אפי$מ/זמד
 ^^^,,־דימכתדמ^^^יביעאכאי^

 ץע הד'ן (מה8טנ סגזיפ ה\הו־ד?^ י^לא הוהדבד ידר י
 -לע ךז^^מ^ה^פ^םצ^מדמימ^י^ע

 ־יז\)ד-(ימ0טבגיג^ח$ב \^אלוצאדמא^אר>תמיא
 ^ירש^ד אעדא^לע ןיה ^תילתך^נדמ ןמאד ןוכ^אמ
 י&לפאהחי עיא סאנ פאי6־י$יאט^ ןגוו אמהפא דימ#
 ל^עדמאאנאסייןי־^אד^יב הזה^שמה^מ •דעסי#
 ^פג^דכזר^אר>יב הדה א*ד/1י#תממ דונ> לוכ^ל דויס*

 איהתאט^השפגאהנה# (פהשפגפובאהשפגפ הגהי1?׳
 **דפשפגכו אבאשפגפ קאיןליד אתשע#פאהי-תומנל

 יוצמייי^גאץגאיל^מ
 ־.זכ(ו>ץ;זידהדדיכער;5זיה;ידאר^גויהןידץו טפ>עמ

 די^לאד^ימ^י^א אשג א1? וטיע׳ו^א איד םידהוא
 א1? אייוגטפ ־פיוןיי א^היג השא^י&ו אי8ט א^ל \הע יד תי£א
 ^לאי> מיבמיעט ןהלפל <ן£ז איליהוציעו אמ\^ט'לז%

 שיאוילעאד האינ;טאתאת^ ביא$א*ל הידב{ר תתאתר
 ץתי בעילויסזדד % אל הלזג בישי בוזו ונ#צח הגיי א^

 מיזגבות&^ופוהד ןצשמ יג)אא^נאזידג^כזםליעו
 !הימ^צמ ילצ ה^דיטדעדבהז אנפכ^ל ה*יפ1#יכ % א1?
 ^אטפשמ^יבישי^עינ הקיא^מ*בד?ךתד# ךשגנ
 בילג אל אז-יפרז בהיאל אדופחב *,שיא^שיא ץגהשעי
 ^גיפגייפ נןיפדצעטושהד ?ך*ד״>הא *ל^נ



 4 * ׳

 ג^״־^ארח־י^מ^תושעיי ימש יש#?ייי •£הז
 ^ י**־־׳ %יוךד?וימ;ןב*־^יגדא

 !ן! !< ,^^18־־'!ץוז• ן1ןו ־ן־1 ך! !ן 1״1(1<ר
 ^ע׳דןגייי'^ ר^ד^ואץ־ר^לאמ רחאמ חא
 יפחשע^ ז^לפתא א^^^חיינ יתוחאל

 5.?י

 מ\ידי^ ה#ו^ו טיבאו נגןע
 יגוא ךי^ח\ ץנז?מ־.חשע חפעות \טיע

 י*׳ ^א^עז^יהזעע^ז^זעט^ל^^וןואא1?

 ז#< ^ ויז#

 מ5יזי תמדידמ דנע ןילאהאגדביעיתדע^י• ס״(יזז■ איל

 ז״.;^5ד^אאז״־'קפה^'א^^והי^יי׳א
 'ונוידו *וה^ע ףסז״כ י5ע איי'ייעי.'"?" !*,י

 <* י־ג־עי
 ז&^יז־הט־עי וית״עט^נ $ ו״*טל!־ויייט

 4ד*י>^אץ!כ-א% *יל ה־רבחממא תי ראיי*׳יתל תיעט



 חי

 גייזבימ**ניכסמ>כ ־הדדי היח ץמ*זוע3;וו. ׳"^
 ^מי^^ךיד? ימךיבדפע"

 1^#ד?מ8ןןש£ זישע־יצ ץכמר מי■ ר^זח^ז^ל1גץ
 זיימע *׳ ול1 ע5מיפ^גאו יךו^י^^
 •וייימי^^ץיייזיי^'1״ .>׳.1!!_ ״ ־ ,

 ב*?*ה \^ ק תויימ איה תאט ןרה שג"^

 אב^יג^כ^^^^פתזזני^יונחיד^גאיזעהן ' ,

 \***.~- ^ ״ :רתיהאע#ב'יח

 ^^אנעץדתימץ^^^,^;;׳יי^

 " ...'!ז^?י'אמנו^ד5א^ס,^^
 ^*תנע^^עהישוז^דג־ןנ().•,^!



 ז?ד ז\^עד#זת\ידץ^ יאוזושעיעשדהתשע
 >גמי פבאטאדשא ןמ^טחביו^עמדש^^ב

 ,*אאציעומ^צצ ר^יש ץיבעיז^מג1גזמ זו^צז
 שפןי&די $ ר5עיה'אגמז *לס םיי(ימי דינע^

 \זצבבחד ץבואבו
 ־וצ&ג^ *דמיצייד א^ה ק# אי? 'צדאאלא^שינדיבאג
 !זצןעכ ועמיע יגגיד אבוטתחימא אנ'? ^שדפימא^ממדמאו
 י*זו#מא א^יא ^\שדפלנ א^ל דעטתחווא&איושי

 דיצ^ימזלזמלאצז בז^ידצ ־תומי רשע רשא זד1£5
 ־ת^ יבעי הידןשג ^היילעתומד דןזש

 טפשמ ש^י השע ישא ותעשד מ עשי בושבו
 ^עי1 יצוצ^ימ אעישדבותי דכו־ייגיא7 \שפ#8 א$
 עש^א^ים^י>שפגמ;א* זכ!וטושןיד ^דדיגעי
 ^מב^י.מ\מ;^^ילחישעישאץעי^כמ
 איל 'ל׳א^ש"'מיב\*ומאוי-מ^ א^יחיי אחימ דצע^הוצוח
 םבן \ז>*%י חיי 4 י "׳י 7 ^ , .>; 4• 65־גי^%^מ?ר%^י5^5ץ^צ|
 א^תא^^^מאיללאדשיתיכזי^וייאל
 ^ל^שימיבזןצ'? ןש^פמ א'? יבוטתוהאואה שד
 ^אטצשאץציריפשיאןצ^^א^זצ^ד ן;#חידזא
 ה^עש^נמ0ןבישהן\גג\ש ז©* עאא סאג^לאי״שיתיב

 ^א^מא^י^^^1י^#^שפמ'לצצ'ל^;א^
 יי^^עאזיג^ציד^ןא 6^'יע ימא^שינ־סזזכעמ



* 

 ןוצרלו אמוועי" זח^פ
 א־^דזובי ספל ושעז 4נצ6£עש3 דשאפציגי׳
 ^לנפ תי (1צנמ ^יחדוז ־^*ושיגדיב זנוומג*
 ^(^ו׳וזו^ו^ביל זסירן^בעוןוזון^ותגחד ןנ
 גו1הי צאגתיסהמויצב ץ^חא יצ ^*ז^י״תיבח/./^ .
 ^ימאתמיגל ב*6ד היגיזיצב אגיעד $ דא?חנ וציש&ו
 יני^ה^ז ^^#ןיטלז^צ1^־
 >י^אץלן^י יביבאו ,רעא^דא^ד^או^אל^י יאי^א
 ,׳*?לזג לתבד םידפכ ך!מבהץבדתז^אזיבא^ד^י^



 ר#ד^^ע^*תא''^זט6ת״״גס^י

 ^\^ב^)יאנדסיח^רג\99ס)|1ר
 ויריד^ יה\גהף?ד*י^יזאא ד\ע ^ ע*ש ךל $#$
 י<;^מביתוד^פבד^

 ,^•ו^ יהוט^ע ד\עז\יירחעמתיעי^לד\ידב

 ן\יז# יזיגי — , ״ * ׳ ׳. ._
 ־*מנמיהכ^ ייפש יפי צד ץימד ע\בדכלע אדיתשד ןפטה

 יע תיטמ ?ייל י־גיי '(;איגל ("*ייע איו־תי" איג
 ב*6 \'רנמאדיים;ת0ע\ב?דע ותמולגלגתי&־יוי״מ

 וידבעל ץיל־גיר (,יכיימזיפימו (?יטיויע הנ יייף־ת־לי
 זזתוימ'^,חמתאיו;תי5יימלעה'פה^0יאך\וגלמ
 םי־יללג1ריז6ל>ל ץיאיי המגבץ/יתי/־גייבג יגזמ
 יידימייכא ־0א הזע רינמ \שבר\ץיגמה הייצ שיבוה

 ןיייזגזיוייח^אייאתנ־בשתיבעדאמףיזימב^עתאז
 ןילגי \ידטייסיאי המעיליטץ אמ״^י^^י יל*1
 ^לו&דיש ־1<תשיאכ ץפי^מד ז*דפמעזזטןיוגו טוטדש
 (צוג?דאלנדקפ\;{<^מזזיג׳ ץ׳יאבי&דמגהדותש התעו
 הט^ינ שא א^ת^ציו^ו א^./ עד*!ב ארבדמצ א^דיתשר
 ^יןי^ש^טגש זעדוטמ הב זאז*#זו$כא הירפ היידצ

 ק&גד ץכ^טיהת ןעוו&ש הגוולוא^ו וריטק הי^על#*?



 'א^&יתי אמיאובנאיהא־יילא אדגימא וכילמארבעשד
 ש^יידישעבישינחבתליגשגהנשביהד
 רמז^ניוןבש-זהורדיוזשידידלא-ןשיצןדמםישגא^כ
 א;בנ רמ(ז אחו*ל אללעב האשימחכ את־עיבשאוושב

 ובימרש^מט^אעגתמיל״ירארש״נ^ץלנגןתא
 , םנמפהיהידילן^ **זאהסידגר ׳הד :<^5

 ^־^^6דףבי^־ריע^6רמןמהאמ;
 ס־אבםתאיתאשלדלבהס״גדאדמאהנסיו-ילאנורמאו־
 יבמ בגזיא פיאיביהוזו־• עדאפא;םכל'שללאפא עאיח
 ן״ןנוו^עבמינמסיה^־דמאןנדכןורלדד^איזשי
 דינא-דמדננזוכ^יאתשא םא אגאס״קזתא "ןוא לי׳יא
 6!ינא;ףבעוממא6דאןנסזפשת?ו0נו1אטנשת,די.6'הז|'\ע
 זילמזיבאנובמתת^דאדבח&מהווזיןן^גוגו^זפעידוה
 :•דחבם\יבהמ־'כדא^מאהנפ?1'לא5רמאיי.(1נעדזב
 *יינ׳מץלאבטללעדואיב^ע־תיבעדזידי^אשא^ארש׳ב
 מיכ\ז^ד^זי.6בי^הוגז'גאימאיד6לויל'ד;אשאז

 ־רמדנגתי^מראיושיב־ןי־עיתאד אמ1יב פיג^שירמא
 6י'יץמד אעראב ןוהחלגי־יי 'מיי;מאו בתעדמ'.יי אעיזל
 אגההם^'\ו*\יעאג^ר>נ'מל*י5ירמ'מנת'>נ,;'(יז

 ^•שאץלאיואסדןמץ^לספאדיליימיייד'יניאש;
 אולג־בית״ד&זילכלאיזייב* שברזבילזיניבז פלוילינידיי
 !ז^אעד^ין^ןיז^י^יייומ^בני־מ״חאיילה
 י^^בשזמשבדוגי^איונעחזייזנייגה־דאעלאד



 ^גב^\׳^י'צ'עדי^ש^*%ר^״ני5־ימ

 '*•יץמתועינזזי^עיזומ־ע^^מזוייחדאירוג־יז״ע
 •^ע^טא^י־מדמ^ויכ^עאגא^זידתאי
 ם^^י^ז^א>>^ע7י!י^ץא
 . .׳->.!! .*.-1.יייי*יח*וה\>;ר •וי**ד 1*ב1זטאד
 ן^״כזידג3ז>אל' ז״זי׳,^י- יי׳־׳ י" ׳<׳י \ ׳•־ \״7
 ז^טן^לפזיר^רא *יל^ניע ד״ןשןוי י$ 'ןנמ
 ידגזדיד ז^יידערממח ךפ^מיל^ימאז^נ'*׳^'^"
 י^מ^יי^זע^יי׳עאיים^נו׳יה׳וןיע־דאז^זוזיביץגוד
 . %*>•׳•£.11.1 *.״.ג^י<יי*ז*י^*י^1\מא *יז4*י ייי^יויודחד

 וידבימשלייפתיגעו־סידג׳מ ץר^לגסחינחזגל ם^-י * <
 ז*^פיג> 'ת־ידגמו^ ז^יגיב זינאל >^יינ> עיע^ימנח■ "יר
 'ץדאמ6א7ו^'י6'^מ^ער^!'י״זיע^1'זי?'עי
 וג^מייא&יאמזועתץגאי^גימז^א סאיבמ 8-ימי
 •יכפשיזמאו '?*1^ סמ ןגיאוי^יבדמר 11גמרינ>1זי

 "•*יד :פהביויג םדו<ר המ^ז^י■"* פ?״!< ומעי" - . ץ ** ^ . \ י׳.*׳ 1_ 1211 1■ 111111 1■*^ 111 ^ ^111 14 11■ 4 * £■ 4 •יו
 !''";א״^ד־נע׳ס^דמזות־זייעדיהע־דתיזימ־׳זיתץייד

 סגיר^ "(י5^5־(י••
 (י^־*ימג^יי^^מג\רץגו<דתעדל6גט'נ\עיכ

 .*;:! !!*■*!יי* <יי*ז מ<^י ייויר^ד יו*ר^ר>\י*ז*די"^די*ין

 יחו וניאח התא סשגחישא וסאמ יטפש^זיילי^



 !י-
 ? •ה

 כ ן

 *י*" יגימזוךפשיל רמאו ־{אמ ו^ח '*!תבשתאופלב
 ^דימב^^־מ־נ־דלנ-מ^ןגידטזטמיייניל־רבדמב
 ־חיי אי״גא״לת' ד*ע' םאד 1*(י <נדעד ז4-'ז־ו א<ל ימ%ב
 ג״^ז*^'יל*ד^ימז>^ילע<^ו5ז4

 ןןג$^עאא אף6מע 1נ'ער ל^וי א^^ידגיו^^יד^ידגע!*
 םמא א^&יבדמבפ^־ ■די *אא6 ־נאפ^זוזזטג׳יז

 זיהת־^עאל־^רץיבמנדמב׳יזי^מיי^גא״ץו
 אזנדמלבלוץהא^^^^

 י^^נואזמ^במדהא^ יתוןי!דואוןס}<מי\נפשמנ זעי*
 י תד ו^י ־גידבד <ןלוץ|מ סב^י 88%■רחא יכ $לח
 (חיז6 ותביראמ׳חו^דאצאי •מץנדוומני^לאיל

 ית^לז6תא^מםאדעע'עלחמז',עטחה5'7זזלתיעט
 אילז קתייינ^ייי ווהיייע־רייימטחז^דמב היינ 6מא
 רבדמנסזי־גגייארינאזואדבדמבויייימגזוהמע^־זבע

 *■*'14*11•%*-******1■■**% .*נ:.

 םייתאו ובייחב!םה>י*אז\5ידטאדו!נאתסתא'?
 '^מר^יי־״^נ^בירא־עאגאיפמיא^עוחינ^
 !>§א£*במ#>ט$\ \שי^'אתב^דואץ.(1לזץ ת־בעוחט



 יי ״׳״.-־1-'-ד•;£ג•-*־*־־^

 ^׳ן ץ
 ת^עיליו^^ר יט^עימואו ו^ז^י ומוןזובםיגבה ינ
 ץ^דח ^ותב^א&י^ם־דאר םתיא ז\שע*רץ>א םתוא
 ובי י# יר&דד* םב ט* ת^צר ם^־לע יחדח ךפ^ ידאו
 ד5ע#ן \*וטג ח^יגיית*^ וגניעו א^ ימףיב אעב דדיד^יע

 אדילע *יח5\והביחיי אי&א \וי^ דיפעדפאי ן#ז
 ^!?י^לע יתדח ןפץדילתדדאו #יחא יודיד א$י£ידוי
 ידי^ ן£מ^ י^עאו ידלוא יתפ^הץאובדדבתיב ידוד
 ז&כיהטיע^ל ם^א יתאמיישא םר'מע'ע¥רחרי1ת1דבוד
 א^^דביד^ייבמייבעזיתר^גתאדת״תגיגואז

 *זותיגיע תועט ן^לפ יציצו *י־י אינש
 :^ץיחי $ םיטפ^מ\ םיב\ט איל םיחח ם^ליגיניג טא1כת
 •ידיצגייל א^ ^ח?דו יימ^צ^מידא^^אז
 \-ר:בעו ?י*א אשפט ^יוגי־י יט ^\צתי6יגו ^לניזייחיא

 ח>מט או ־י ןויצ \\ו^1י א^מ ץפודגו $ת א^_ח*£
 (עץ!לםמשא ןעד^חריטפ^יל יטע^כם^!כ^ד211%ן



2? 

 ז^עויב^ןינממכזידמימיכ^סזזהמי^דנע^ןעדירץ
 ׳.'טא'נ1<ד!ו1>ייד'דדבזונ'דז?.1ו'ד'דב1<ד'ייזשפיכ

 9©מבם'5־הבו<ימ'א1פיגתאזד1עה\ג״גד|<ף>נאזוכ
 ^ דיייתי םד^יניל^ריעימיביד 'בנתזףיכב^עמ יב , .

 רה^מ*עץע^זהמרזועב^ןאד^ל דמאגימל
 זדר *ישדמנבר£מ£צ סש ולתיו ם^חבקיא סש
 ^עיא^זז^יעאזי־&אכל^םש ןפיפדם׳ליחוזדט
 א<מ£מ אמיייכ וזלו זות*ל ה£י ;תמל י דמימבתימי^ל

 (גש&יאמסנוארשא המבהתמ פגילאומאויחזויכלג
 ו<ממב^1^מילינאז־.^דפ\^דע דמבתמש אדוליו
 רעאתמבהמש י^תאףמתהאטמשאד ןנראןותאד

 ר^צ^ימיעלאימא^ •ץדלאץנוי
 יתזראו פיאמטג פ$וא פצינווצא ךלל&ררחי יגלא
 רמזא^פ^לשיתיב^לרץניא ץכפיפט* םתא&לטמתש
 ןג'^ץי^\קאגזלמנ ןזגדא חלתדבא לרזאפל םיר^ יע
 י^אב1כפט5ליצע|ו1 ספיתונתמתאשבודעט ^א
 י ס^י^יגאזםץ^עם^ג^ול&יאמטגהןוא
 ל^י^שדדאפאזזולי יגלא םאגטאיח^לאישיתיב



 ן^פ^ןלאנ1וו7מ ן# ^דונבןיצטב^ד5עאב\וצ]רגת^
 ו^מיביי&י^ דע ןצמועט
 ה^עיזיייו^מב^עדיד^שא סא םיה^יעלדא אג א םייןי
 סיוגצ ה^זיג םיימאס^אדשא הילת א^ל ויה סלהור^לע
 ץדיהרוהמ הגו^דלאו ץעתלש^׳^אתתזהפשיפכ

 יהגקינא ןמאי ק*ימד^ ץצ&לזלעמ^יסדז
 יגדא סאג יג^היאגבאו אעא אשמשל אמגידינ מ;עיזכ
 רן^מ^הב!פשהלנןוב\היוכגע\דזבוה^זאדיבא^נאה1הז
 עיילו אפי(י£ דינאילסא סדו^ידמאאנא ם^&ליידע

 זטדערור
 . : ,->׳ ••>♦--,-.<?.(■■•די.._,8>נ^.-\ 1״. .* - • * . .*■^-.— ד56גםא^ג דשאמוג״יאזזזמ ם5מ6'£ג6או םימעור

 ס5תא^^ךיצש זגדסו סמדמעיינו אפףל£
 ליעא׳וי&טפדא םינפ ם$ םלמאימטפשגטימע^ל5דמ
 !ץפאב ץפאץצמ ןוצעג עיפגיא' איממע רצדיפל (!סמי
 לכ םי׳יג״מץראיסימב&ליתהאמאימטפשגרשאפ

 ןכ^אןממעייפ^י אמפ ־הוהד יניא ם£ ם&יחא טפשא
 ^יעימאזולגמ עיפמא ץכ םיימצדאעי*י5ימס
 י,מ'^ת*רלמב םצג־סא רמאצלח זכבי^הגד^מ צ'5נזוא וגד-ד^יז
 ימוללו 'או^מי^ ץצ^יעאז^דתידג (זצי^לע חינא?
 $ואאד!א םי*|ווגמ.ץזואמ יכסיעשופהוסיייומה םלמ
 ^ירפאי אדיוהי עא ט םתעיראטי א^ לאישימיייא^1



 כ **

 םימוצמ&נדוע ^חמאל ישךסשתא^א&יעמשפנגיא
 רצגהיז^׳י" ומא זתפ ^שיתב ןומאו !םכידגבו

 א^^ןצגי ןציתד ןומבחדותבו וזו*ל5 ודיזיאהיגדהעט
 חצמג^רמג רוע ^לאמ א^ל ישדוןיד אמשתי יימד#
 *גיא באג^איוש* 5ורמ ודבישך^וצ יצ ,׳ןוכמ״עטבו
 צגייא 5ש ץאאצ^כ^א*ושימי:#צ עדב£זסש:וומי
 צצימזאי^מתשאדראוסציתמז^תא שורדא סש7

 תי עצתא ןמתו ע*טב זזהגצד\(י 1לבאת זמ1י אאא*דא5
 ך$ק תלכגחצישדו^צצ זםתועאשדתיוסכת^^א ^7
 ךמ 65מ^'צץבןיד םימעךמ צ5מ6 יאימיוצ&צתאהץדא

 !םי וגיה יגיעיל 6צצ יתשדגו 6יג סצגיצג ושאתגידאזו
 $ינמיצ|ויץפ^דצע^דנב^גצד^צ^ת א^עדיל זצדןי

 ;ד^י^כד^אץדאג^ילאד׳<(י)מ*יאילא65)וא
 'ריעא *6 '"אנא־וא ןוע^65־מ!ב$ה^אכמיל
 "^'■*מנתימי^־ואעראיידאר^־דאעיאייזוגמז
 נ;א*ו^65'צי^א6'א6ארנזוך1ב}ו<^^ *,*ז



 לניג־יו^^כגםכעפב םאולו^ג1* ^ םפי־י^י״^ע
 יןכידבו^צמי^#א^מי\מ?^צימזיס]וישער^

 לארשי1ויב1גו;וזה<^זג סבדזו7י7נמז ט־^ר7\סכ0רדכ
 ומימע דיבעאדכ *אצ&ידאחע^יזי^ טלאסאג

 £%אלנ \זצידצ\1?כו אתשיב\םתחרואכ א*ל ימשיידג
 * >■£-*** ■•4 *4? ,^יד^ \1י_*ייג!#^יט*י\ג44 מי*י

 ^יט1אדדנז<לגד\סחכףעמשבגנהדעיל1זדמאו
 $שבי ץע^זח^ע^יצ *וצהייפ&ושא ךבתיג״מ ןעה
 ־*׳־ג!^ בגניס םיגפ־ יפזו^וביג״נזתצ^תצ^דהככת

 ^דמא זלדכ יע1!אמצנהפ^דיצא אינו*־!*^ אשיוח^ד דיניתי

 *\יד{*ן*ד73 ימ/■יי״י
 *ראלמהזיסי׳י יצ^ההאדמאו־יפטת^ה^ידאש
 ץע יתע^ריצקתריסאו־אוה םידשמ דשממארה ךי

 וא6 זי^ל-תממא^^לד^ ןנא£ 5*י



 -י חי י/י* יי ^י זז• ז- ׳ -י

 ה£ו4נ^ סי^ר^ד^יתינד^לא אנמו סישיןיינ
 אר^ידאעלן&ע יכגתא׳ו זישיןידג דע ^אץ&^י^ע
 ,תאמהר^איגגה^רמא הללאיר^יתמדא^תדמאד
 אעל^דימימעע^ייחיי? ךממימ׳רפהז הלע5דמ יכל6
 יבי^א^^גסחד^מארשלמאןנלפדא^יד
 ^^־ךבילוהאץיש^ידבףאפז ליגמ י^גא*הגד^מג

 ,אעפ^םחידינאלהב^פדע הגדידלפ יבלח ןו$ימץכנף5*ןו
 ב\ש$ו אי הייעתמ 'בלח דואמה הוהי טא יכלשנ&פ ןעדר
 הג^מ^רןזמיץגאיע אג א יל א אדסב עפדצ יו עריזדוע
 \חגיעב־לןאהםלאקהת^ ־דזעבומתא^
 $אממ6דאל5מאעם^ג^

 המ םיימהגצ^ת *$ימם\ ח$מ התיפי םי^צ ופיז
 איג דעךלן\יוץגיי ילא יהר־.רורט ונלא פאמ5יירצודאב
 בל^^מתלאיתא ירא אמלופב^ע ימימולנאמיגמא
 /^ןדיעאתיאי^וכר^כד חז^כ ימעמו יידישכ ילשלתל
 לג״£^ - - . ־ה^ימא5״ןלתמזא;מאאה

 ^ירל ,יעפלין ןמ ה*ובנ ^תפהמזווילמא^ ,'יא הוה7



 יי" *ן*וי

 ןוהאוה ביראב^ רמ1<ה\1ויימא הצנידמאד א!נמ £ד/1ן5
 לימיא וע דמ£ (ני3 דמיתויבגתא פדאדבלטורמבגו'

 וגמא\# טבי א&י^ליט^&ד אצדמד א!ני?ו
 ץ/ישגואהטדלצןרדבגרזוי^ןע^ הי^החבטחבט ןעמ1?
 ]יפי^א^^טליסר 1?*דב־יץעדכת^אמ ע5ט5ש

 יקביאטבש ןאלחא^עתניינ^שא ונערטדבעיר^ידב
 אתיעטילוח^פי^ ^גדכ^שי יטבש1? ןימטנו ןוד\:זז
 ^גטי^חתא^
 עגר ׳גילדטהמואנימ^ל גטדיס איהו בהא דמחולאידףכב
 אגדאנ־למ אללצבר א^למ *־אב איומנמא1? ןלמטעיופ

 ויגגה6יוףבהז1מ , ■ס־ד^דמאממ^זי'
 ב^^ד6־^ב^המ^ב^לפגת^%ידב}
 ^ף׳חפטעפגמאטל^מאייםמתיו^ריימזוח
 ת'געי1פבלהא'הילוט^בלזיזז?לו־יןי>ימיייטהזיתייג
 "לסנייברבדמ בלגזיצ^ע״לךמל !יע״זי&ד אבל *לטוי



 £מננ
 . אפ .״?-*י׳

 1 * י^עמ זיי^ל הישע׳יא בייחתןובא ינותנ םהידעש'דכ*לע
 * 1 ־ ^1דע ן\היורהתמ האג^ד( ןח5יל רצממ^ייביח^ט^ל
 '! ילטזימד עפךתשא אברח ר אבדח י^וצק יתטמ ^ליודק
 * רצאילמש6דןישה יגמיה ייאאתה •האץיש^תגץתשא

 ^ר׳נ א?ישו א&לחק ידיט^וגוג^אימחעזינ ךטפ
 י^יגהז״ג^ראיפ5 הלאטאזנגו־\יגו0זמ ךפאןא^אגופיגי

 -^דופ^ע ונעי1צ ית^אצא^^ימר^דהוה׳י טאי^מח
 יה:ז ^ ;ידיכידבנזייזגינגאנא יתמחחי#*
 ילסיע יע פדל?מהאולגבגמפלולז• דינא^יי}*אלזל׳יי5ד

 ?• ־די&ב^חאופדפיפיידפיגש ך^י^ונייאןבהמאזדינימזל
 *לב^עךיירשאלג אובדרןנ§יגש וא?יידהא ץ^אמ*ל5ב

 ^ידוט^הבממי״ד יחרוא ץתימ ך^יןימא פדאיבתאו
 י;^תא *6יתאזןןלהיגז ^פי אלה אתדדסמידצבד אכלמד

 איבי סישתד^יעזיתא אייתא אתרח חרוא תשרפ שידב
 ^4 '<ליזאילגד?ב$לש\*ויב לדולדיאזזלג^טבת^ תא ברח
 תדינבת *1לע^וי׳צע טבמ^דל׳ל ןזבד׳ח ^־־ייזצ^ מ זוהי^ ז;ו7תא
 -)ליפ ימעיכ;זצ'ירצ ןי\רא5בתמ*ל ם^שחימ והפניה^י

 י; ר^לח פ^^י פיצידלה יגש שארב ךיר^הס א*לא^כ
 'יע^מדאב^ ם!י יראיייפכבלאי פיע^יתצ ,לאש םיג׳חב

 $ ׳,י״ל 'יו{י ^'לח^5הפחתפ'7 םידצ סזשיפל^זלי'
 1*5* ^^יעי^8^50וש•-
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 אאמפ^ חיורולפאהאגי^ ם^חי'1? ךזומ^עג ^רסדןקתות
 ^4ד^מא^א^וי אמלא1? ץל1ט(י ^ב^לע'יד\יעדמ
 ־ונו^צ ינבמ'? איןו%ניצץינ^ ןיעימ^ע \וולחפאהאגמי
 -ן*ודו ם^תו^פ^ ■עבץ ם5טיעבא\ו£טו^ב םריזויהז
 יי^חנ יוזויעעפ זיבדכ \ואדג\$ ^ ^הודוישפתזא תייכזמ
 ה(אקנז עי&יו ץעניאד ;יעדי א^נאז (וא^יחגז:ד1ה*
 (ת^יא^^^יי^א^מפ^עפתימאיק
 סצדצז^ןעי׳^טדאילמאיפיכיי יה" ׳

 ,^(רמ^יי^ל סציעי^מזרגהבסצ. ,ע
 תיילד םיה^ יג־זדמא ןנדכ ץכב־ו^פתמ ף5ב 05ד§ד ןעי־

 ;רוקדרגיזיד^־* י**'?" * ״\'י׳; ־״,;י״ !־$;
 ^-וי^אייאי^^נע־״רללחהמאו.
 6י'ו״נמדיד1זל^'יאב,יאע־י(׳יאדט?נ־־אמאייץזז1'׳

 ׳■הינ׳אזיטמדצ 'רוגיאז״מימי ץוע זי'יכ.־י
 -^א< זירטעזרם״יריז^נחמר^דיה־ ':*אימ&זיצ

 ייעא יירא מד3 ׳יד*3י0? 33^'
 ;<־ לי^מ !זייתכיד־טבא^גיל ןימכ היר^׳מ !ימפננ׳ד
 דיו־וג ;1יג'איגמ םיי^מ'א1י ה־יתאב ץדז ץי*** ויכיימ
 .ך״ן ^ י,;^^ זמ9'זיל־יייה ויחסוי־חא ינ

 ר־״?ןי#יע ?•'ד.אל!־*^>יינ*״״א זייעהיע :**י""
 ,סאג^אזולדג״ל ^זיה־ני״י^!■^'"

 י .!,,י! ־ . * *4*1י*£
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 אב$לםדא\בימא' דיריבליגדדמא' לטמ5י5
 ^רמז0םמפד^מ\מע י;ב?דא הורי על&ךמאדוה/זדמ&ז

 ןןיןייי^חלעז^עיגב^ע םיל^גזימאןמכ ומימגי^מא ס*וא
 ךאץיי^מ^א^טךמיל מפי^א אוגיא אבדחימיעז
 ךח^ך%$זיבא\שך^זחבךיחוץח*ה^^
 * :י ן\עתעבםד\;אבי'*)* וניעי&ד י%זי ילא^ר* ךניןא

 ^מיי5ממ^*דכ^
 יג 4^יב\רו^\יע^רבמם^אטמ׳ ייץ;ד יוי,ט(י

 ר^סמץיאפמא^מישא פזלינב^ולאב^•^/ןיאטמ
 'עדא5ן^ד^דמאברנ^
 ימיו# ^א5״מעז ^ טוכפי&ףיממ ערפתא
 רן^א^יויזו^מי^פי^גםייעגאר^ך^^ ךדע !יט*
 דדבך;גיו5מאו ךלע ף^תאיתמערופתץיאב י/ימח ךרע
 ךדךמי זדכא^ לעלמיסאיי ו^&חיד ץגמו אל לעי^ל י^בל
 ^פייימ^י אד0מע^׳יתי5י ל^יגוויפ דלנ&א^ ץי^&־ה ךזמ5
 אעיא^ת^\טץמב^ד\א^ית^א^ר9מממ אמ4>*ר

 ,., ׳,ידמימבתיייזגיגגיאנאיייא ךנ*יצ1י*דו#ייאיל
 דע־" פ^זמ^אולנ פ$מפיסגזימא^ד ־׳'ראלד^בד ירד
 םי זנללו דיעניא טפץ>תל טפ^מזוםד^י5ראא\:יינ"מ1׳
 מילהומל חכזגול סדא*יבמאורי': *ל^מאל&ד&מז
 ל׳-דאויאלמביעול^המי לליחו^:^ יכ^ל*^אדא}י*7
 ־ ל*עי ^עאז^דיי|מגפיןופפ^ ייע לסי יליא -דאה*־
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 'דש^מר^סיה^יע רמא (גדכ רמימג !ה*מט^ז$ע סי^ג
 'רידב אוגבאמ'ע$ ץחדפיג איבת \יע אטמ ז\\גביפז םד
 גליי^עדשאי־^רו^בע תייי^אתכפי2>ד\עא ךמיב
 הפיחךמא^לע ךנו\גיעדעא\בתו ךמי יבדו^ת&מט
 תבףגיד^אדי^זם^ב^^תא^כילדל^&ד^
 א&מו ךרצמהטביד^׳תב^א תד^לפד ךיתועט ןיןי^בו
 'יפוי ביע^לו היממעל ץד\אח ךאבדי ךיתשבקע
 $5 יח^מט^\^תי ךממת^ה\ מובי£ד־,אאגי4

 ךב^&וי ךטמ (ץח׳ודו *ידןידזהמואמאג־ובד
 ןעלזל^יאלאיר^־י יאישגדמ־יאאאשזגדוא {איגאדאמטי
 תד דיפחאיד ד^אר^י יצדבא אא :סדרפש *0#ןי6 ץא
 ^עבע*>ע דגילדבו^ד ס'א\באיי5?סד ךפשמלידידב דיב
 אירו^י ךב^ךאאמאוא^*^)לזדהג^ז0זמי ךצוזוב

 4י*^'^ןיין^נ#^^ *ינ£ץתאי
 ורכא ביידאדאו בי^ש^מדרבויר^יפר ישגאיתירחא

 ד^מלייייבךב^אמץ^^דבגןךכו^בץ^עהוסזךב
 ץ־דבע ןיאטדת^ע אמגועט^ךבגדדפאידוטבו יכזסד
 *£א נאע־^^ד^דתאמטךמ^ בא^ורע־ךיזיב
 ישע וידעי תשאתאש'א'יךנ וטעהאמ\טאתא ךבויי^ג
 ויב^בוגוזראלהאאי^^מכ אמט ו ת%# שיאו הבעזני
 ד^מייגעא*>./< — ,(״דבא ץמיאזח ר5גי ־ךפרגע
 יאשךביג£ ידו4אפב?^אע*^ ויץיענביא^
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 ךער יע#עח מא^ייי תיפרמחשג ם*?ךפט> קמיל ךבוזי^ד
 יץ1בךבוי4יבץ אידח^רס׳י ינדא םאנמאכיע יתאו ץ£עב
 ךמח*ו תעראזמבצכאמיבדו אי^רזצח יצז םדיךפשל*

 ־%י!גא ינריכדדטהז־י&יה^יעדמאנדןיב^ טחירצו אצנואב
 ימיתיאא^ךהונהכ^רשאךמ^עות^ערשאןעגיב
 יצז םדידעותצגאר ךלנ!א ^ד׳סרס יבוחב ךידע ימט^דופ
 בדעיד ךדייהנןי^אםאךבל דיצע״ה־־ךיטב ךיפמט׳אד
 ך^מיר־ימילעזיתיצר ה1הד טא ךתו א רשע ט א ד^א

 ךימע יישעמל רימע אנאד ן*$יד ךרץגן?חתיסא ךיב'?
 5יז^ףתואימ^יגרז:!כ'י(יאזידמימ5מילטי>עאצא
 ךימי יייגאוךממ ךתאמט ימ^ממזמוגי׳ואב ךיתידזז
 ־ךטמ ךיתבזצ ךלאו אתגירמב ךיגרד5אזאיממע טקל

 ךיבי*;אלמאו ־חומי טז^צת^ך5ם'זג ט^עי^תדחנו!
 ךיו *•^־1 אנאידא ץערתואיממע יגיעד

 ימע ^ךאזמהאו^&גתפרויזךמא^יידאהוזזךיכך
 יזרבו תי&ינ םרכ גו&^דידאיל לויב י}ד1;ל6׳דאןצ*־רמיימ
 'מך> ןוח םדארב־טל ך6כ םימ ימ ךומבמיופע^זרבו
 ץיעבו ^חנ באעמר אמכ ן\$ם אדוצפיד^דארלימיב

 ;ץגמא&צצתידוצפיל אלול ולב דצאויר?דבו
 טגה ק^ד םימיל ם׳לירכ מו*א זעדד!וחי טדא רמא רצ קל

 ^םירריגנ״רמא^רפץצב^^ '־" יידאסלתאץצי
 •^היןגיז^זיי י*י^* א^מו^&ד&ןד זמיוכ זןתי'סד

 ז^ד&ל י " ^דנימלחגו ףלכמגיבץ
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 ימכאהל יתדנהל י£למחב1 יגאבץצץאק ךיתגהילשא ויידע
 ן*דול ו^ל ץיעב( רבאו^דצז י^ויינו ףצכשגכמפ ־םצתא

 יתלעבל יזעוצשיגהא ק היתליוןמאילאלוג יה^עאפץתאל
 שאב םכי^ןע יתהפגזם!כתאיתהגכץץ:צתי יץיש8וףי*אז

 ן-3 רלכךלת5^ע ךג^דלכ־.ז\זג5^יכמתר ימוג^רלפ
 ה&ללו^אכ־םצדע יתמח יתכפש הלהיט&יצ םתעדיו $ותב
 תלפש £אגאידא ץעיתוהלגב ןולמתת ץכ אדופ ןגב אפמכ
 הלהזידדא^אהו^דצד יו־ח ךוהיילע יתדח
 תיא ה^דמא^{ףצירדימיל ימע יעםדלי זמ האובג םגתפ
 רמיא םדא דב:םעז םויב המשג איל איוי היתוכמ א^ל ץירא

 ץ+בעתא איל איה איצהד אילעיד^אי״שד אעדאת* ה*?
 הצונינ^יכנ רשוי ־י^ד ם\יצ הלע ^1לג;ד ץביפ ץדבלע הב

 גתונמידאל^יי יןילל^ח^צאשפג *ץילצ ףדט גאוש ייאכ
 רל^ולכוימיל ץדהג (טד&פ הלנב אהיופ^תעיס ,־הכותב לבדה
 צטהצ$גצט*כא א^מדאוביכג י^דדתוע^טקאשגא

 אינ&ךיבו ל^בד א1?ידוחיי שידייבישיד^ ג^ןודןת*י!ת ל4לנח
 .*םצלתב^6א\םדטיע למ^עהינחותפשמו םידוהא1? דלדטיל
 ^ן&היל אשדלו־י ץבישדלץ ץלפמו יתמלאנ ץפטח אטהכ

 יליד איצשימוימו וע׳דלזזא^ל איכ׳יילאבאיקמ^בו ןתייפא
 פיצגאזכהברץצ^שיזוהיגיביתלעיתדתיו זלהטוע לשנכ
 ^בד:עעצעץכקמלררלל@גדבא^ם^של^ט יפידט
 ייירבןי&ג אדבא^ל *ציז םיד ףפשד^ל ףלט^לפסח ץבידכ הימ



 ;/ב . • 2.*.

 ^ימ^ו \^^אי3גי •ד^^ןורסילן^^ד

 ן1נתמ זוגת ו^לי ייטפ היל עעש ו *ץחמ וניביו קי1 זווגבד
 £םיאזמ( ם^'ימ^(ניכיימ^ץבדכ קלןי$מז יאש
 ]ג\ת אל^טע^זג אזגג א$ע יזיי^ע ץלאת הע ךומתא $
 *ל\>\ע זי?שע אעיאיאו&ע־טפשמא^שע רגאתאז
 רזחדפאידבזלנא אלע&ו ןאיצ\אךשת\\יצפל01 *'ליזגו^ו
 ץמ^אדעביג^י ץלפצימעוייג ורגשיא פהדשאבאו
 זאדיבעמיאזןינינ יעבמאזדחא^לנ ^ז^וחש יתיביל
 אמעידע ןמ#ייעבר ימאאאאעימב םוןייד קש קב!ע
 6ל^ע ו$\#תיחכש* אידולת^חדאלדלדבאעדאד
 יגדא פאנ יתמנ השארכ פ5דל פית^פ;תיב2 שאכיימעז
 חעחיג׳יש ,תזנעיסתשיאביממח ק^עתיכפשו *ירמז
 ' •.*$$׳ימאמיבאי''!זתשירב קתוזא תז&דזפ
 יגג פאןיךמתא\בנ םגתפזוגזוז־דילאיד ידאהמך רבדדח

 פ^י׳ב־^ת^אמזנב הישנ םי?ש 6דאןב ־ררסייריר יימע
 ^יא יחנבד יישנ קיתכ קאד ןצדמ ץתר^ע יפנתא

 ^ישולעמת*שטז^^
 י\יאו$ט ^נל^בהי^ינבהאעטזןתדומבידר ו־שע סשז

 ׳וגז־ר^־דבוע איליא^לא זולמוא^עטילאחילפ זינתאאעט
 ו\מש^

 י\י$\מש! ■י^תאפ^שחיז היאאא ז\רמש ןחמש1 תוצע סטכ
 '^^'מר^זש^שדמאו^ האחא תפיילאאז אמפד ז?לאא



 ערש^ויו ןאכמשו ןמבו (גבכ
 ירעטו '׳סיבא^ רושא*ל£ זוי^מ^דעבגע^ יתסתררזוא
 ו^מחר ד$ויב יעטי^עאיעיתאו יגח^ופ רמגינ הדהא
 דלנח ירוחב םטגסיו תוחפ ת^כת יש#י*חצי־^ דומא ימ
 ימירוע ןולדושו ץגו&ש למגיש&םילויק יבכר םי׳^דפ ם^כ
 םהידע זו^יג$ ןמזח־יןוולווליבצד זישדפ ןוזו^וכ אמרינח
 ;האמט;םידמצב הבגע רשא^לצבו ם&פ ד\ש£צ5יוובמ

 יגיא^כ *רומ^ינגילצ^וע ^'רתב־יעזכיס^דנר^יעיגחאי
 אעוגז^מאזיעב^צא יאמועט ו^ופ^כבגראיעיניאד

 ידד^עהמ^^וענבובל^ חמגאיפחבזע^ םיידץממ
 $ערוצר$וולט ז&פגזיז־י^ע ם^ולזמו^שד 3*%וב
 \־\3־ין<1־ ז<מ^עילי^ יי^דעאהגיי יד^גר^יע^ד&י״יעץכי׳כ

 '.ואידעב 'עטמילמאיעימאי י# עצדמאזומחר דיב
 -רתוו^סברמואי ו^^ת\^ו^כב^\^המה
 א^יתגכו א6גבזיג^ ואייג \ונא*-חצ\שע םיטופשו םישנל םש
 ♦•)ידגוזל^וצ^^י^ םזילגיס׳ו^יט? א^וח%^ז1צש
 ה^מ דגיצגע^וזי׳צי^ ח£וחא איד^ז^הבודבע
 עד׳נצ׳והג^אזי^אאמזחז ׳ח/חחא טטזמ^זיולזממאו

 ל\שא ט^דאיזיתויא מועטמ אהעגשט^ידגמהתמ1רי־
 ^•בצרהיש^כמ^^
 זיג4זש יעטמיל^ררעיתא ר!^א ט5ד#נ:םדפ דמח ירודב



 ד

 יס ^זזזיי

 ההדצחלג^וע ןוו^ •נכוץשיפ רמ^ישציל ץביךי ץגרוטו

 י• י ^ עי י
 *יי*>כץ

 ^ונו^ר#כ6י(רןןיח םידשצימד? וי\
 יןץילפ ימ^ $ת\עלע ץאדממ קצ^גיזחו התועטילע
 םידובט יזוחה 5ידעתמצ רוזא יד וגח־ץגממהב לד^לפ
 כךש5^נבדנבתומד םילכ םיש,י1דשזוארמ םהישא^כ

 י"7\
 יארספניג

 דב

 :גוחמ זס־נ־יחבץזיז ץיי^יסגידידזא ץלא
 .וצימ^צצתו^ץ^רפץרצנזז-ווזזזו-א׳ילנ

 חחשתו היגיע הארמל םרילעצגעתחחמו ריליע 4יא
 ^'ינוביעטמיל^ועימאז חמ-דשכ םהיילא םינאממ
 עדא קירמיל \חמ^ל ץיגזאתחילשו אזטיע זןיחד5דנ

 יע.\0ג^האו^תועט5האז ן^טו \יפחר ד5ע#־ל 4
 - .''•\״בהץפי)וץ6ד

 .... י#״נהתערמ־מז:'חיו_הגלןי'זחתא1ר}י1והב
 "ךי^ ?דנזלהיגוונזתתוולברתזיהגוחאת ירמ־מ
 יתיע^ח'גד|ז'ג01יו,־6;י>מ ץיואבהמנז וי£א ה־יזענ



 תולפתו ךולמג&י אזווו&ולתגחמ \וררסבז;רמא רלבד
 י'

 ^רשא תא ד^ך^^אמתז^דיעמענה דווואי ינדא^מא
 הג־י^א ץכבזביבז?מ ך*לע םיתאבהז ה5מ ךשפנ הע(י3
 ג^תזיך^לעךמחדתץ^מיתימ אגאה םירייע רמא ןגדכ
 ^י^כ^בביג5־רןחל רוחלמ ך^ע זטיתיאו \ודבךישפכ
 5יג5ל1מותנ דמ6 יקוזוב ם^ואיושא עמ3 עזא1עז\^ד ד1ןלפ
 יאתל^לצו^ טב^לכ הילוס יבכדםי^זדןייז םיש^ש ס^לכ
 אזחמזוימ^מע ןסמער1!וא ט5*מ יאע1 ןלו יאעושד יאדזלפ

 ׳סה־טכילמבךזספשז טפשמ םבטפד יתתנו ביבו? ךידע ומישי
 ^זמדקמעת^^ קגלגוךיצמובאגיז טמב ך\ע ןויחיד

 תינעיינ ןותאו יוחל רותל ך^דעןוצמי ןילידוןדו ןאיגעב
 ךמואויעעו ד6יניאגל יתתגווןוהילולצכבךיגמ ןועדפתיוזטיד

 אביחב ךימעו ן&י ךיויןיר ך£ובד זמבךיגמ \11>דפתיז
 י^ירו^ ד^ומצי^עדמיפי^ו זזצי^י ךציגבג^מב ^ןגא ^ידובאמי
 י^ב^ךגוחדשיווךתראפת^ וחקלו׳ך^גבתא ךוולישפד7

 ךתולזלדאי׳ךן׳גיס ךתמז ית^שלזךנדי^שונויגינ ןובליזך^:



 ג ה ן^ןי•

 ־ידו^דנזמ^ םיל*מ1
 ךמעלזלדךמועט ן1^מידךבמףטחנוץןע *וא^באו־

 יאל$רמעטו זמיר ךגיעיטןיזגר^ל!םדגימד אעלאצמדליס
 ךגגיצ יגנהלומיגלאלמאלציכ • ־.דוע^יכימאיל

 ^ומא ^ילא:66מ ןשפנ העויןלשא ל\5מא5שלשאילב
 ו#י^ב^פגמץ^דדיבתיגז?ד 15 ך>לל$מ אגאה *$־
 ה^גנו ן?ל$ד םליע׳ךן4זעגךליג^דכ וו^זהאגשנך*!*
 זזןביעד ן4^3ךעד0 ^נללפת^ךיתוגז|וזךנ1דמזד *רטןל^ג^דע
 ת^ילגמנלו א|ייבשו אלטרטמליכז^ד ך^וא^צ

 יז^גזבד^ללא מ£עךיגולזו ךטחתמע ינזאו ךימועט
 כיעטד|ל^יל^ וו^לג ן5וא!םאי%בגדאינטגד^א^ע 4נימ
 תהיל־הןתוחאך^בךוהתוועט ן^פבמבאמפאן איממע למב

 *תו^ופפצ^^
 י:חשת ךמלאפזצלס^גל&רמא לצ ךידיב

 רמאןצדכ־^ריצה^צלמג^לו וילגיול :טלמ לבחרהו הבילעה
 זממא&יפחזאת^
 רופ יאד־רמ זזללזחכש־ךיע ימתד או?ע יגפמביע^חיח^
 לפ ו^רממ ו\ח ארלצ א£ י \אמש ךמ\ל6 פ6 דממשו למש
 המוא הי£שז־.ןולמש ךנז^ואתו&׳יופ טפ וילורמשאז\לץ
 צ&ימ&ליגא יכ י(י$£ ךיי^זימלגמהי^לח1ואזמי>מו

 ךלפב( ויי^מ למוגעלזפתי^גתו זיתי (גושמויילוהי יגלא
 !םי$של^ ךמימנמיזג י&־א&דא \יש^מ

 ימן*'צ^ש$זי£זו1נ1י5ש ן£ילולייגלא למא לצ



 *$<^^י^יזימגו^ יאמט יי ןשעתאז דונ> ,-ןןספי זיהי
 '^נמיגמז'ייגיאל ימלוגו* #^דונ> *■ו^ליו י^ווגוגי^מאו

 םטחשנ^יחא^יי ימ\יתד א^

 ^תזזעיכזח^לפיל זןהט^מ^ה^פגבו ־יתיב^^
 ־^דייממ'ב\צב^געמכ^

 ^יד^דעחציעמ^חבת^ד י^א^מו ס^

 ־ ידט #מ^יח^זי^.וי^יי^
 :זזזף^ת^י^מי־מ״במ^זיר^^י״ניט

 >. םיויכ1ל ם־וזבומ םדא ביינ ם־י״גו^זי לב\יי־ש\'י*זיל^י



* 

 ,גע ,יז?"׳

 "ר^ו^עני-וזפגי.יייטעז^-דג,אב־ד'מץ1צ^ י ן• -,־0

 המוצזןורנזי תעםיפאנרינל ־יינ^זי^דילעא^שתד " ־•״*
 ז ז

 אובה^׳אעז־-תנ^אייו ינח4י נ1תת1#1עטמ (יובשת
 '^יףדי^^ה^י^קהו״^א

 היי^י'יעז'כו<מ^דכט1<?)י'1י^^עדןזמ9ן*^
 ^הם^ג׳^^יאטחס^יע^מ״זדזס־^^יל!

 *י־?ג יצ םיתטפש טפשמ^תטאג טפשמ ה^א וטפשיי
 קגמקיפתי קאק^נןיצ קנז קבגוז^יתינס^זזטה
 י?ז ^יכקגז ידאס^שאת1ג#דופ1 (פדגתסעירפ
 הלעהתוזרינתאדמואההיכ • ;התיריבץדשא

 ..־■ +'-\ ^ 1...

 ^^ע\וכי\כח^יעכזדבעיארואתגידמלכזי*ו*ו^ד

 ^־!?1*ו\\!־יעןזנ'ט8ה?-ע'^^^ף*ז ' ־

 1 . ל
 ־׳ < .

 ■ י **- י



 *דכ <ולזיי*

 ־(גידאיעאנאירא^ינוו ^מ\גצתויועט
 ו\שנ6ירישעה שלהבתיעישתה רנשב ידא לוהרבדיהד

 אתשב ימע י" םר^מ^בנסגמפרוהד ־רדצא1?׳^^
 סדוףב־רמימיל אהר^ד איולעב האלילע א(ודיב אתיעישצח
 ־5לאידצב ךידמ ךמל ה£ו םטה םץ£נוא םעהסשתא ךתבותכ
 ע• אמ\;םשתי *יתבותכ םדארבוהזהם\ילפמ>נ ם1שודז
 אמוי ןמבם^שגדי^דבבד אצ^למ ךמל ץדלאמוי ורפ
 דמא הצ םהייראנירמאג^דשמ ירמה תיב^ראילשמו ׳.וידל

 אמעיד יפנ)ואו־םימוצ^יםגז^רילהת^ הוהייגדא
 (^ידיבנתא **איני1רמא זמכ ןליר רמי*לו האובנ אנצרל
 •אירדמ אירב^ר אבראהלביהימא ףאוא^ר^ע וירשמ
 -^.שמצערלבמ ףמכגךרי ב\טח£ג*?כ היראהיחמג ףלא
 עדס ריבע ד$ג\זממיאר*יג רפג^כ א$7 א&לבר שיגפ

 \\מדמי ףאהגמזג ךיטףאובירןל
 רי^וא^הי^ארמ^הצזליד ־•הסבאהריטח

 הכממ הא*;אירר^^הברמא^דשא ריס לימדה
 ר^א^דפ^כב־^ו׳מידע^פגא^ האימל־היה^ ס##
 ^ההמאיהי^גבינז םדירשאד אגיד^לע דסיה^יע

 *$ז^הסכ^ץדאד^ע ו^ח55ש$וזונ$ש ע^לחריז



 דמ

 יתפפיל׳ םאדמ ערדבותדבהטבדי^אמאל *צ? סדי־־יא
 ס^ינ סוינגל למחמודע^!אצויח יי^עדצעמ^ ו^בלוימכפש
 ולעדזפ דבעא^־יתולפהו^ל ע^ו?^ח^עאל*%ואיתתנ

 יא^בינז&ד ודשאר^ע ^הרבוזי ד&גףזן^עדפתא'?
 ^ יעדאימאהכ^? יא^יסאל א^דב
 ^^^^דכץכבר^^מאדייגאע^סימ^ייעיוא
 אבד&חצמ *גדא אנא ףא :ווגב יכז פדידיעאד אמד^ע י
 ,תגמ/עהזזוחלימהח^רהו רשבוו&מה ^איה^ידה&יצ״עה
 ^ערימזזאמזסמול ליןיט אתידי<>מ^'גכ אט^א יגלאדילחי
 !ו$יל$!$ע^

 ,*המ^זכנ^מהמאיפט הצו^3הכ^גזהתי^חגהדחז6ח1תזעיפו7
 א.דיזדןד יעד£ (זפו^יו ^?יד^דב אידני העדא דא^אז
 ר$\$ך*\ (ניגן<מזא^(־ז5פו^המבולידבע הוגבןולמתד
 ^אתא ק^דת־ימאדח ץאב התא^חתבד זטמא אמו
 יאהצגאמו^מ ד£#אדטבלמי<>ב ידבע הגימ ןוןפ;אאז
 יומכתא׳ל ותאמונמיחיו׳יהט אדו ד$י6ט ןעי זיאז ך^ואמטב
 ^זיזפ^מ?יעב^א]ולוויבףב'תא^יאט^ד)ע
 דידח^גאלדע דו1>\צדו א1? ךמ^מתיכד א'?וךיתט4וד
 אידו לווו^זעלפאא^ל ,תישעו האבימיצילסי טא־יךיב
 יעזנא ־לוזע יגדאסא;ךו׳זלפ^ ריבענו ךיצדדכ
 ן^־דו לוזוא א^דוענלנאא^ל םיי^ומזא^אילמימבתידס
 ע״לפניא א^^מדלביעכג איז^יבךתאדואפ פיחל£

 ■דמא^לי^ל^^י^י ־^ל^יעדיגאיץ^י





 'ם:!ילי?^יד^\זע^ך המילפבז\יבע5ר יכעד^פתא1?
 (ג?ועמצו^^>נינר^ס\יב^לןוס^5^1<ז
 ^וכצ(כ^5^מתאו 5*־ןיגיע *כת^אפני^ז^מ
 תם)וך1לגמ^עאך^^6ד^ד3^אוד^^זכב(
 ז)הגלכ בי^-גמי זו^5יעזנינרי*דז1דן^פןי?נד לאי ןזזדי^דזלמ

 5<גזי^נ יתימבךמופ ^ אינןיביזוחי טא יכ ועי*ז
 מ־1^יין<ע^ני־־תן11? ז^י^־יזע ו7'מי^נד^ו יע^וז
 6גגניפ דחזילמא1? יולא לגל^לילר *8־

 ייבא זוה ועזףע
 מיגיאדאר דןר^פ־׳^^ייץחא לאלךדמא ^
 *ייוגלידו גב ולחדזייכ לד\לי תי^ל^גיפרא^
 ^•ם*^יעיילאן5דצ ליל^ד אמנתפ \^נל מל0$£
 ^%**יףאעד^ע^אדאישד^דעאו4 ד***



 רז 1

 ד^ממנגךג&^מאיט ובשיוהשרומ*? ה^לטב*? ךגמג
 אה \יצצ-ך&א ז^שי הינהזךרפסצאי המה םהטצשמ

 ךט^מטיט^^
 מזב;סלא^דער*'בגט\\4צי^ןג^^יג'פי^לר ךיב^ידגיו

 -ץברד^ד ן\מעטפתאזםירמג הס'? הבדהא יתתגוך£פ;
 ה^י^ר^המ'? ה&ומי ץמאז־הזהי טא יפ סתעדרןאגי

 •׳ץע אנאידאהעדיז זעי ןדדע י רשמ מיב'7 המע יגב
 ^לגרצועזירזדי ךאחמ זעזה\ה'י יגדארמאהצ יפ

 ןצדה יראדאי תינדאילא שפנב ךטאש^לכבחמשגדז
 ו<^דה1 *ןלגיצא&צפי׳ו ךדיב אהחפטדס^ה םר$י£רמא
 ידל6יתיטג טנהק^איוי^י אעדארע שפנ ח&^דפב

 4 דדךמדבאי\םימע^
 י^יומאגאהזטב־יהגה עאטתעדיץרימשאתזץראה

 ^ישא1 ^וסמעיד אזטיל ך5יגתיא\ ךדע יתיז4גת*ומ
 יראעיטחגידג״אאמנ'דמ\מ ך>דצאזאיממעטיבמ
 ר:^מרמאןעירחיטדארמארכ •׳ץאנא
 ג4מאיי^חםיד^ רמא מדפ ־הך\היתט םי \ג6רכבהנה
 ל ^־ה ויתטדאיממע^פממשאמריעשו יאגאזמ
 י יו*8 .אפ ץרעמ םירעהמ באומ ףתפהא העט טגה

 ' ,^• < > -־— ^ **•־*, .ז. • ״*__1 •. <• -+

 ;*י׳ייזי *•׳ י* ץכב־־המתייזיז (!עמרעכהומישיההטץדא

\ 



 ר

 בצ&י (כד^\ויצע ע3יכ (עי^ל ז^ערגד^ד ,היגחמכו \ויפע
 *0ד^י־^ הגי *ר^ד׳גאו ז,ג־מ5> יג5ייע ^ונרי י אא׳גלמ

 יצ וגחדסי&פשז^עא צא\מבץ*^#ב^מע טב ץופו*!
 ־ינ*נ6יד^

 {ג^מ&ידאכ ■^ע ןע^ולי ,גדאדיכאהכ *
 םי^׳יערמא^יצ־^גבזמ^זס^אןמ^^ז^מית^ל
 ו<עזוז!בח\הד1הזת'נ^ ונעדופףי^תב'אמו^ חפעא$ח
 ם^א5^ ידז ימטגו בו^י פ1א דמאהצ ק^ןולגמ ןעיפגי אז
 ה3דדו יצמיתמהצר^ז\ית5ינ\ המהב\6דאה,זיניג ן^צהו'
 ^'מ^זבגמ^מצייא\5^'^'רמא ןגדכ [יכנ^פיציואב
 אמא׳רמאצרוזו הגטתיאי אי*עבו או&גא ה;7פ יג״ישאזבז1א

 י מ^דחב יונ^ז
 ה^:יממזינ^^רי.י1א¥יפאב0י^אצ^ען^^^
 \\י^0תי^י ימ^דךצםח1ודי'נע^פתי ןתאו^י יגלא
 רמאימוגער!^ 6\ל*ןמ ןעי| .יו
 ^?\^ת\שטזעיהסי עאאר8^צ ־פ״זו§יע
 '□1לז^נרציאתיהש^ ^פנ5^בפ{יג זמץני\היג[ימ

 ^$מאו ןצצדביאת^פ חבעייייי םד^יעדמא זצ*3
 ׳ ;ם^עמ^בדאזלוגח^יי־רד^גגחטיגיגוגע־• .

 ־מ*וכזוו 5ית^פ*וע ירזהטי.ל יגגהזווזגי '>ואימ**ייד > \
 יעייג*(מצץפביפיה ^ תיאי^לא דימ5*זווצ
 !*י^**א^ ית*וול1£6מ פ־דמא: .
 ^עזו^י^ר^תידדואז זיאי׳ןתשא^ ץנ*



 דייא •$ז6£\ז\ךצ1ייצ
 ׳,.׳*־ייךגא ףווןתב\בדבד יומערופ\\יהבד'בעא\־םביתמןיג
 ד״ו ^ ^ ־זןל^ינעד^ת^יתאדצ יע אגא יידא
 •רינאיי ־*יא ה^בדהיהשדח^ י^אבזט^־הר^ע־״מ^עב
 £צי{י חמ&צג ה:!־פזווה אזויי^ל יחבזט^ירלעא^ח5ה\הז
 !יד&יה ס^ויי^לע ךץ ז6מ|רשא םדו^גידמייכ^מע

 <י5^5^י5^!עי!דזך ^^י־מא^אה&יקנ 6י־מע^נדו4?ד*דיה(יד5י40
 *1'יצ א^צמת&ה^פתא ^{ד^^עד^מרמ^ד
 ה ^ ־יכי- ן^לדרניג^ ינחויד דףיד^למ*ד6א^א ^ימע^ר

 מי6 ?*' כ'*ז םד* ךדע יגהייע^רץ ^דע עגזוהזלחומא ימא
 ^יע יזג^חד^אגא^י^.7 ימ*ן>1!פ ץכב־ן^מיי

 ן$!מג^אמףי§ימצץא;ג$ ןדסמ&ת^יעמךלעןי'^זדו>

} 
 ס^מ$מ\זוזאי טרא&אגיתיבי טאיצ ציהךותבה%ד
 יע דימא *^מצתייו&אצאייא אמדגגיהת ץד"? חונ^׳מ
 י^ר^ב^(ר§זג^£ד^א^י^וצגי^י־מו0ע%^נ1יל'לז>ז\םיןך%
 $ %\י*אצדחבא^זיבדא$8פ$יבמרירוזאצאיצועיר
 ^ די טדא רמא הכ יכ _ ־^אגאייא;זערד
 ^0יצ^ד)לד מצ/מלוצ1^ימ דמדכונני^אאיצמ
 אג$0י$יע ימא ^1דו^6ע1ל6ןיזי3* *י*פבו 5ג*כ•
 ׳ %מ ךלמ אגן^יח^בכ^אג^מי/גייכזכג יצי^לעיןי־״י

\ 



 ץ\די£ב ךימזכבץגס סעו\ידשלפו ץשדפנו
 ^^עם^הן^דילע ךפשו ןייי ך^ע|נרגז;דהזבדחב
 יבמ שי^דכ ־י^דע עבר 1?,ט^אוביאב ^(רבד ך;דפצ יבת;
 זמיי^יחמו־^
 זימי יזיוזןגפנרחמ(־טנרוובדחבץתי ךימ^מ(ךי&ומזוב
 ־ומי"יד^^עפשמזהי^דצעבאבעדתי ך^דיגיפו ךרושב

 ך'*יעשבזאזב3ך^\מוןד ה5י6׳> *ית דגדגי7^פ^ן^כ 6וקבא
 ^ודי^ג* ךיכזצחי *־הווה יל תלפימ:׳הע^כמ ריע י&צמכ

 לימה ךכב*ו ומי
 ־*',ש וחגפיו ךד^זיל הגשיו יץ7כג ווזביו
 ;י^• * $ וגב ךיןפ^ר ךע*זךגבאו ה&י]
 דיעכ^וידועעזגשי^ל ךי• מךוןיי ךרישו^
 ו״־־חגג•* י• 2עמ$ש• 1*ועפ זן*יג רויו ךירמ . _
 רול;ען<יצ "יעזיצ^ד רדע םד*דחחטשמ
 ןדשלב דגףיב "געיעשל ילט^ו־־^זו׳י עיראסז^
 ׳ *!״*־^דבמיי^י^^ירטןןאטבנזדימי ?ל9וי^

 ך^ל היזו׳דגי^ר^^



 ;י**'

 רו*ר יעי ינא
 *^יפ זןע^ךיזגב^יט^ קנ^ותי ד5 ברח

 ^^יח^י ץ^ז^עג^יתףיח ה&פ;גהינחד
 ן^ירביר^צ ן\די^רז^עמ^חי'רך^לע ומינפיו

 ז■ ץע^ח^^יזד יוממתיז^דיע?9;ץ ;יי/יי
 ׳^ ^יח^במפי^מ^ע^^(^ת:אעראי^

 מי־מ ת$^*ד5אךיא י־^דנאזזיתזל ו*לע
 4 " לח^מ$אהי5$יואיה ם כ ?יזה זימדווי^א ה7לזיזי

 $ויה^ אמח5ץ)מ אתר^א״ממ^ז^^זי תריהד
 . יד^^תאץיציאאה5תראיהאמז^תב

 • ־יייןוה^הבגז ךת^טמ םויןיאה \*ריחזהתע
 ׳ י ךמם\יכא5ד\דפן\ע\זךעבזךבאג״י?

 י ןמגודלןיפימב ^ינר אזחוגג
 ־עכתבי?ע*י*ע^תאיתתבז\זל• יג*א
 רהםימ^ך\לכגםוהתתאדלעמזדע1^

 ך(י\דןיכ אבדהא<ץ>דתי ^!ח׳^יי^ייי"
 ^>*טאי^ץמו^עת% ,✓עדרץ&אב

 /ג^א״^יד53#יי^ ;־• ;אימ>ייי*£
 !*׳ 4?י^־ ■
 *.7: • אימ&ו^ . *6



 ד^ל י יב אמבא תיבעג 'תחנ 6ע "־
 ךגי^ו ^עיא5מ5״ד^ץ^^ד1י^
 פי\ל$ריצל\לך י>^45$^1ועיייא^מת׳א^^^(
 למא (ג^י^\ילפמ^מ^ (עבנית\^מץפף^א
 םגתפ^ד^ד^א^ביילי . -•.■ יפל#*־

 לץ^*י*> 4גיוף5לתא\ד^ימ'? ימע ^6^י(מל^|
 ל^יזודו^לניי^'אי^אדו/וג^ל ו$צדאל5; ׳י־׳ ־
 לפ 6יבד םייפלא פי*עאת^^%><*^
 ריי^רז^ע־י^נ^ו^כטאגרר^^ת^ד^^ יג^זא׳

 אילו5 א|יפ$מ א#דמלמימ5מ'ל8#
 *דצ^אנאמימאמאיז* -יר^ י״ימא !גי!גץ^<

 זי_.^ ..>..: _.י?.\-

 ^•מדג*ליפי סיפ^יגגרך^הימיבד^לן
 ד^נציוצ^פיי^^
 ן^ל%$למ^עי לי^י
 ^דלי^לו#0 (נ^יחא!ץוץג\
 */י^ן&י^ע ךלד(י לט^מג^ע \ץ

 יט^ינ לצע ןגמממ זלנ ,
 ז#5ל^*י ^ן^קעממו^
 ל*1ע5מ0^ ■י^ש^^#9ןוה5'דיגןל
 ליה^אי^ "#;\^חל^דקמ^
 ל"' ־.^*יי׳&ל^ *לו



 -^י$דב ייחיזח* יי^$88$יע וגויזר^ופ $>א ךב
 ן^#ו$יבלךבדעלנ בדע^ל ךב\יהי#ז^)'ו^גא

 ^ך^&זאיפי עיפס #^כך5י^יפ^מי\ינתה
 •$גא ך1;חצ\יהטופ\ ר^פ^מ*דוזול (תדנו ץטיוע
 ;*לפ ־ךייתממג תימךיתיתעלוצו ןגוס ךתמ^מ

 /יג$ין*י? 'יבע'יבג ךמי׳ר^מבוות יאטזפו יאי^ו
 % 4די{דו יזיא עב •דן^*יגלא (ולא ךב^מ ץפידוזיז

 ׳5י^ת פאט׳^ץוו דיא^גמנבידמגז ביצב ך^לסוזו

 \ק ך^גמב יאוייטולא ףאד ר\זיס י\חל ךר\י^

 4§צי%י>^^מ;ך^^^מ
 - 0׳^ '^,דימ#'

 ^ןןנאךשמו^ו!ח\ץיר^מוגגיגדיי^

 ־,^ן4יצד^^ז^׳ "
 ^ילא?^^ ^דממרעסי׳עו^פ־
 ׳*ב׳יי -



 טלאדץכייפתבךידמוע יממךי$אי\ח§
 ^רדםי־-ד^גתבב^^ימו זבט זיגוי*

 ו&עלמ ק$ץ> גגפ'תטמ יטחב ך%י המה
 י^וזיי^ ייציחג דןד5ת\ן ^^^)^,רי^יד ^ד|י1ך זו^וה7,*ך!^יעד6

 ^^־מ^*ייץ^וגח5 ו^^ייעי^\ ח^ו^^ד׳ו
 ^מדק־ד{וץ רמ?ו\\בלןו ץיב^ו*ל5 בלמ ךישנ^ר צ
 $$ דץ-חבל^ע^יצ יג$ו6 ךימוע יגפב ךיוגיל איוחל ןת
 \לאג ךכוגזעג^רזואמןח קז^יבפ ת*לךל דטעו^נמ

 הגז7י ה^יז,.תי^?נ*'־י ** "*
 ץי־ימ ,:וגהייממסנ שמוןןומיןיידזימןיץי*
 ד^י א^\זרלןאלפחי]מ ׳זובפד^^חיל^פ י
 ך1זי^להמרדדן יאי^כו ביר# •ץכיתריד די^ד5
 \96ט *

 *1-^1 1*1*5146? א!עג%בט יפב!;
 ג^יז^ע^דורד^דמלע ^ש־א אה^
 י^1לוא^^#זי' ^פנ*י;
 י^״1 ך#?ג% ך? .':תייצמ ייג^



 /ןזו־מ\ך5דן •פןיתמיד^צדפ(׳״0■ךית׳ייזיס
 ד ךיתריעמלננ;ךבדךיבוד •דבע ייבגייבז

 נ^*5ןי£רא יע* ירד;מב\יתחמ אמינידינע ת(יזעב
 יד&פתו יוחמתו ךכרעמ ך^ולי&^^דתמוטאףיתרואה

 6^י§^י^14בזיטחעיד י^ג3ז^%מח וג^ו^1ו^נ^*ןי>ייתד^
 $ע \%> ץ*ינ1 'י^־כימיבימךד^פי^ז^יי ך^וא
 מלמ־ז וגבךידננ 1 ז$ו*1יןי אואפ ךןי$וא ךרמ ךיתז\ז'£ד #£מד וגברידנ; > ז>מואיח אוידפ <ויאאך ךרמ ךיתי"\זצ=ז
 ך(ידב י >יזחמ ךרצאו ךי^ל־מ ךליעמ ךטוצזעז ךנח
 ^־דאאיכבו ךגר$8 ךתמחלמ י^ג#?5ו ךברעמ יברע?



 יש^ינז^ ךןזזנבחב״^מ אס־ע״זוזייזיוילצ

 ןזנ *י*' ■

 די&מעמו ךג\ר ביב םיבר םימעתע^זרםיו^מך^וצזע
 נ־־רע^ל *יממי טיבמ ךתלולצ ןפמ5־ץר^מתושנמ
 מע ז ^ער־איצ^תי^וע^ו^נו ךיתי);טצב^&ןדסמע
 ׳^פנךצוןוב־־ןל^נזךבדעמ ם־^זי־^-5םיממ תיצשג
 ך^ווו^י?מולב^ממדו£ן<:;>־ ר^ת^קכ

 זולצ^מו ד|ר£ ו*יי? וינח^ג יבמ^צי־םטפ !ינעד יעי^ע^
 נו^בייירע ^רץ> םימעב םילאס ךייג* ע^שדתאעיז ו#
 ^יגו^דיפ ךילע ן^יל9 ךיממעב ^דגת^וע^ לזמייזו
 י^רמירצלילר ,^מידעיעקתךכ ־•גט$% ןן33>
 רמאם1מבד^ילםעי״םד5ןמךאוצנםגתפה #7 י
 .*וי בץומ ינ^ר^מי ך^זיבגז^לגזז^רמאד ^ל

 1; די 3 ג! 4 ,"י^י 1*0ז*ןמזו

 25^2^*״ ז^י:יי?'מי זי5!?^^^ז^י״^ נ?זאו~



 םליטודדטפ 6דאךאלועמהל^ך5$^*;ה
 ופג ילופלהפשיזו^ש

 *" '״תובוט טלבחגגוביאלגגה 6ויבך5
 "*ל יד^ת!<׳#ת^ סעבו^אפ

 ו-\ כ

 ^כן^^ביר^יערמא (גדכ ץצב־י&יתלאבלב ךכ&תא
 (ביט ר^דע&ירז •ןילע איבמ טמ^&אלמא^ ןבלב
 אזוןיכב־־ןלעפ^^^
 ילע^טילופ^יאיממע ופ^אלכול י^רע יתימאגא

 !\קש0ז17 י-3הע •׳׳״**׳׳ *׳ /יו
 ט^תמ3תט^נו$*אל^
 *ך|**יות הפל טא ועתלא ר־מאתר^ארזאדבמ^ וגבברזו
 /4א אל^ו *רמיתד־מיינהךללןרינ^ב^אאלז פדאהתאו

 יתומ*\ל$זמ ריבדולגי ךצמילו אשגאתאו ךלטא(בדןל
 ת^ינ טדא פאנ טולביטאיכ פייזדבמ^ םדלע
 ר־מא־^מבתיר^אנ^דאזיאלכמדיבתוממץע^ל
 ^**־י־';; ",לארילא^זו^וב׳דיבד ^ -•םלה1*יע

 ^לאזב־במימל״מעי" םי^זמיהאו^בגמס
 ^ואתתאיזוזוויטדא דמאהצ ולמימא^ ךלמ

 טאילאיוונהדאדביפדידכו בינכא אלמ
 *ינלירו^ד• ד ד׳נלתא סר^י" ימא ןטדפ זויד רמיתי

 ^11 ^11£ט11ע 1^1



 וגו^רץכגך;1|יתמר־נע^1ד63הדבןע^מןןרבו
 \״ייי ץב^יא&דינע/וא־ו ךיוג55ו^^ן<^6ינ

 ויתינמ^ד א&זימ^ $נ0״(ימתד +'•*9* ^דצרונ-
 •רי**י*£!*6״׳2־ -..:,־- -' ►.

 ^עני^ר^־יו^ד^רזזליועתא^עז^רידת־נרד
 טי־לי ךכרדנהתא6#יט^)^(^ר5לן^'■#

 ךןללןל בויופ דדנאו^יהידא יהמ ד^דיל חאז א\כהמי ל^ח
 ףןולאך=ימא ן^דמתא ףנויוחהתואי^שאדיא ך!*מ
 ך5דבאו^^^ןי דו\ל^לע אגדי$5ד *לע ך5לפ^

 \ממשפ>
 יו2*:ו^



 ^ג0יד5דירר . ־יא^עדעיהתץכ\ן$ג;וא
 6ד^בדימינ^מע'£ סר^מ^בג&גמצ^רדידמא1?
 ^\ער^עדי89*^^ד5^^א3גזד1 םיי^
 זןדיצ" 1*דע טמרזד ^רמאזיצ^רמאוגזגידעיבנתאז
 5י\כפ^ זיבימזשע^הו^עאיצ ועדרך&תב יתדבכגז
 דגז*יח^אגא^5י^עעדמא \נדפר6'#הפט^יןיגז
 ה5דיבע^ר5 ירא ךאגגד^מאו \ן^גי ך%ע
 גי^^וובסיורביהבימח^ז־לג^ץאתאג !עד תונערופ

 זדוהדטאיצ1£דיזב'ב$>נ ^עב^בזו51תב^זו%גז
 ^!^יט^מ׳צרמייכא^^ב אדט^ו א^מז^י־ס^ י '/

 יל? י*4 ^:'*י ־רה ד\יולמ אביחב \יידטןיד ז£לע י;^יאב
 7ג^ללא^;תצ^ ד\ע :^ןאידוייעאנא

 •/ ־1 ע4ז5^אםיטא^הםמב'בטלבמבאהמ
 1. ^ ,יעיאבינ ךדמידן<*רי^'תינ?ל *ריע יזד^ד^זג׳ץדור
 11־־** ^נאיי^^עיי^ת ^זבד^כ^ח^דצמ
 ד^^שימ^מא^גר\די יגדזסו־מאהצ

 ז±*ר (ת&טיע*? ם1^^יזי%ב\ץנצ יי^ םימעה
 יעיומ* ןללצ^עייד :יבע'? יממגר^א סתיגדא^ע

 ץויו&אד איממעטיבמ^^יתיבתי ץ׳צכא דפ םיה^

 ■?׳">״ -* ■ ^בזויעל ן^יסימירצ וגל!נ£

 ־ '-• ■'׳,* ל•



 \ו£דןינדבןזצביו ^דלהיעןוכתד־

 תי^עררנ^ב ון\הד\?יעאנ^יא ןעדיו
 ־,דדב^ל ^^ו^ז^רמודיזד די5ע5> םגני^פ '4רישימ
 םגמפדויאדר*ל ד$ע יד^צ ר^ילעצ אאיילע אמץב
 יער$#ךיג£םי^ םד^ידמימל ימע יעם%מהאו3ג
 ,ל־יבן םרא יב ־$!3 םי^״י^לעז^ע אב^ם%מךדמ
 ^־דעז יודיזלע יבנזואי ם^מצד אל^לעדפ^ע הא'3נ
 ידע טמד\רימד^דמ^כתרמאזדנד'\\רלט יאדץמ

 ץראזך1מ5ץביד דוימ םיגתל ס׳ייץ ינ^דמ ־עי£
 םיל\א ע רמא [גדכ ימימו ־טגתאיעתישע '1x1 "״*'***
 ימדמ|^דםייץמדא^מהעינד^עיזגו^ז^' ר
 ןי&וא^&ייר״ד י£א1את\^דנ1גב ירץ>דר^

 ^י^א^דימז&דדרי"^
 ר^אזתג^5מ^ךדאך ךממ •ךד&הו
 'צו־^ד^יד;^!^ *ך^כיל^יטייי^
 יגוטד^רכ מרלתוציממ י^לונבאו ך*ו5ג כעך3#׳
 דאזא ד^דמה^מיעטגו י$ט$\י וי$יג םעידומ

 ך^אדיג^כ יי"'
 ךעיעטיימ ׳^יכאיד ^יממנ םי*#^ןו ףנעל(
 ^ימתאר^^ע ד^ותיגוט^די *יי׳ ד
 ; על(אעי^^י5^תא^



 לצ ןו^^^ימיצ^רנ^געי^מס^ןעז^יטמ
 מיצ]ל אעיעל אט^ דמל \ומל$יל *£ א 5א ילא ונילגייעבמי

 ר^ל9^<\^^ •^5ך5
 ן־ימ ־ןצמ\^גריצ*ד זולל יהמ א^ו לצמימ ד?7ע

 םד*ךממ ימלהמו בלהך^ע איבמ טמ הגהי טלא למאהב
 ן^דט^ז ך^לע ימימ אגאמסיו&יערמא >גל6 ץצבממהבו
 סילץמץלאהמז^ארי^ אש)א ך5־י* ימשאואבלחב
 יב&ו יל יאזלמא(עימ\דט עאינ ו£רד הצלחלזוממש!?
 אג*יל£ז\עלר אצרומו וייגד&ילנימלאטדא ירמלמישיט
 רילז^ל ^,ליבצאנאזיידיד א^עלמ דמאל $מי£
 ^שבלמתוצל^
 ף*דיע לגוד חלש אנאלץצצי^וב^בגרעולגוס 'ללגיפמ
 ;מממש#\ \ * 5 רד ביד^מראעלאמי ץמאו ךמווללמ

 ל3ל^דאדגלה§^.ר^לו^צ^ד$מטיוצידולגממ
 ו4דבעמאדמנ^0'עבלאבשמאלזהביבעמ א^ל המהב
 ץעצרא במלימ אר^יצלכעת הל אליעצ^גדו אשנא^גד
 תומשג מו?לא ךומצרימ$ (עלגימ ץלאמא ימ5טויץגש

 הייע דומצרייעז
 £׳?, ^ל^^ימ^^מלזופיומבילממתאיממפהז

 ד ^\י^(גדמוגצ^תםי1ץמה
 ^ץכשויעב^ולג^ י ־



 ר\זטי>1אימ£יציכ ׳ יאהגידמצןולידר$אז
 ו*פ יזריעא םימעהןמ (כדנימנוא ץב^א זיכיע םיעצרא ץןייכ
 ג־וי שיג5א ק$ ק£דאףולמ םירייע*ומא ןגדכ ,דא:רמש
 מו&ישניא ירבשזיזמ^ל \4*וצתאה איממעיגיבליצ יאדנימ
 2^ץגו (ניחי\^מ ץר&ע פ\ימנ ץי* {ג%פצשרו 6%מ

 ךמ:אי^(ר $למןמאקור ^ת^תימע^^עס^פ
 *3נ^ ןגה^־לע דעאשנעת איזר^ריוי/רתיצ^מ^זו
 אישיילח ;רמאתווצלמ זמ־םיומתגיד,יתלבל סי״חטעמיו
 חה^;ארי רידב^ידעזאו א-יממעדע דזעגד^ת אלז
 חע ריכזמ רטבמ^אדשית^
 רי^ידוע (וליא^רןה7^ עאיצ׳ןעררסרירחאםתמפב
 חירמ^צתאב ץצזזו אירצי^ל ח^דעאעיחיתא^^לא^י
 י*ויז ־,ם'ר^אגא'רא(ןעדד(1רירתב
 ^כררירש^ירחאב^אד&ייגשעבש)םירשנמ
 ארר;וררוו5ה^*דןיב קש עבשו ן^ע׳ הוהודמא'? י^א
 ו^רצ&נ 5דףב:רמיורר ימע יג:םרמ ןמ ראובנ םגתפ הימ
 שאד^לכ יל^ר^גה^ע ו^המאדיבער^בבר^למ
 ך*זער*מ^יח'מ ^רי^דכשו הטורמ ףמ&צוחוןימ

 ו5בד א&א רגירדכיבג םדארב ^ערצע־דשא רדגער
 ד5יג שד רי^עבד ?ח^היתדשמזיי׳'
 "י״יי״נרד^רשמלו רי^ל רוה אי יגא**דמ*



 * * ף

 ל *?1*'

 נחאןו4$מ ן#לזכ למדכיבגידבי^אנאן־ו םיה^&דמא
 יזימ*\ ג^ידערהזבזן&ך־ה^שומתא ינשד 6י*ומכד

 63י^^אגיעב־גס7 ט** ועד;י 6לרמבה^1אתפ
 ן*" זי5יפלפןומאך^ר^איוי^יגזויב^ן^יייע
 ל י^דראהמ^דגייהיז ־יעאגאדאמעדיז

 (מגהםד^בי.רמיי^;י־ע״פ־|(יןמגא|^6^הן3ן

 רןחתויךאחמיוונררנ\רנומרואאז6'^ז5בידץווילנמ
 8^גמןי^גיייי^יי׳ימוזע^^^ס־יייץמבאברזו

 ןיי# "ינתעיויעבז בוהז ויתממו1ןיל5י^^'^ן
 '**7' •%ר.דאזי5

 %. י ׳ •.7 : י• י׳5•'



 ף

 יידע&^^מי^י״דמ^ ן|*1פ5זמהד
 ףן£ממ8^^
 ח^ץרירג^ימנר\ביחנם'רעךזמב\דעוגו\מימתז^ד^
 ^מ**הא6\^!ף^ ןמ^גיח^מזגדמ ןגב
 ..:דד <=.::־.ל׳.!:=4:*1.£ .*161* !;י 1*.־^*ג* \״*ימ*^וידי י ו *י יי

 •דאם־יומנמילערופפץנזיזיבו<ע-ז'הר(נ״\^>די*׳ד
 !^'}**וריר״־גדאראאהה *־*־ *ימיא"
 ץ^יג^רמא״דב^בזדילמ־גי^ייצוננדיבב־׳לןמ

 ז#ויו^54ד^מרץרדבונגדר6^נ־מ^מרתאת־
 ^ע^1בר6\ז1־רלזץ^הנוה^>מ^ם־ילד;יעזתו<

 .11!^**• £*4* * *ו&^ויי^ץייי

 ׳;^במדבייעראןי'ייסמא'אאי**1ס*זינ ץמא>:יזח5י
 ■'*מנ'־יו^יא1*(ז'ל4ונ>נ י^י&ויגיאעדאת■ •ימי!
 5ציא6א*<^^המ־עי*ימ(0כ
 ל׳■■■ <. *• י .יי^ד /א



 ך^ע ^דמ1טממ£ םש ירבשבם\יה
 ד^ז• הגהלמ יצ^צהי£וצב\רנ$5י'ןגעאיה$ו>ז\*גה3

 גע6 הניצחי הימי^מה־^רמ איההפזי^ יהי ר^טביו
 ימי^עוך\ןנ^ יפחו ץיהד .^:,.ז,ד ...׳£.-. <׳■״.״ ז- . _!*>■ _ 1^.־^ *- .. ~ז1 " •■£.— , י-^: -
 ןהיימונעיט": * זיצילמטעלט*- :: ^־ר\ריט^יכ\נ>דר6*ו*מבםיטפ^

 ת^ואביהד ׳";־ * _ ־.^זאנאילא^עד?1ם^צ׳מה
 ^*ה^5יהיהי*׳ ׳ רהעבי^ב ז\^אל3מגי?הי^ע
 ן^ו^העה^ב האמי^ב \יג^ ־רלע*לח6^\ד־רמ*ל

 / י• :*־ ו^זצידמד^ד ימע ־״ 1
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 ^ני^^נ^^צז״יגווב^םילמךדימ^

 ..6'מ5דחדייי^מיי'ים5חמי7^,י?י*
 יפדג^-יגמך%לעי^צגהר0'*ארמ105זצל

 רעינייע־זגן־יח^לנאלסי^יעדמוזזמכץנכיידימ
 ו^־^-המזינ^ת^לח^נ^יכני^ם־יימנדאכלוג*

 'מ*גמאפזיות3י!-מיאילמ''5למת־ר5זיא״\ילנד
 .4--± _..:^^-11.*-1-״־זי^<י\^י^*ז*ו.יי*ד*י4>#י*א^ליזי טי&יו^מת"^

 ץ**ו יבבד אצדמתמי7מ*ץ ףיןיתאזיט^זרתזלאנ
 עעטמ םזמט ם\לגדהעיצ ףו(יתגיי י^ו^הידיבטןיזתמ;

 ־•יימומיי^ב^ח
 ,יוגצו *£ב ך^לגייביבי^ר ייחמבי&הי ט^יצועדיזרגדפת
 ד5בד 1#ל£ תמ^מתיףי^אזז&^מכ ץיוושא
 יפזיוג׳י ^תיא יצ יע אנ^יר^ןעדרלטגתהעדפתםידמו
 יתג׳ט^יימכד אעיא ^0 ?געריפ עינמי^בד אג&מ דדב
 '-ימרגמיגלע^טמזעיאבםתו^יז -^וגבסי^מ^א
 אמעד^^ייצאו א^מינ^ביד יאיציירתיי^אז

 אביס^ י*אגאייאן4ע5* הנו4י*י*6*6**י$$ ז*אנאיי£11651ו־
 ^*די־ןד •ך^ שי׳ח^ל יחאב*^' :;ג



 ר*\4ג (גגתפי^אחד^ יומה^ת־־^תב^י^עאףחב
 -4דיר הע^אי^א6%5ד^יכ^מעי״םדזי ןלס
 ימיא ^^ב־דןדיגבאייייו^דא ן נ^^?א\ סי׳זעמ

 'ריהא׳ו^אאהחתריג/התהם^בע^יניהיליןלה^גו
 יי$ואמ1(י3 6ו\ (ליגמ היצולזוטי*׳ היפוצ*!ונביס אזדאיל
. • .-*■1 >' -.-4- 

 ^מזףייןימא^^
 נרדזגרפלע יגלס ירוצו&ד^מר הדוו^ת^זא דבעש
 דציבךוז^^דע^לצמ זתמןיאאב5 זצרע־אעדא
 ץצר^#די$5םיבן1 6'יממ זוגכדאתזוינדצעי$

 ג^יייכ תילי ץ^אפתאמז{כימי1מאף\ע%6גא
 ין1ימי56 ןינזו^מב־ונ-בוד םדג^§#ו^ב\ו־חי^
 *עי$3־$דמלצ •דגגע^ יהסגונ^תוח^ ן$ךןך ץצ4^
 אד55 ף״ז־יץאי# ^מ־מ&ילצ
 ח^גתאז־י5ינמ*#?אץץ>ר^הז?חא׳

 ;י^עלעה^מ1הילאידו*^גד י
 "יייומ6יי^ו*יב6יהלאןגב1ןד^

 י• יזמץעדכוינד ׳•־■ :.ירז^י^
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 ^ג<\\(למבר!ינ^ מןגמאאיי^׳וימץכיומ^^
 ?>מי'ר'1)לי6רא\^ו^ז;נגט'ו^'צםיו^דז1ד3עהולא

 זמר-מעהוהי^^בזייממכמולבחיב^יקביגו
 כ*וב ץ^עה^יהט^בהייל מנד$ ךירמירצ■" 6דק
 !יזןח5ע ויע^ייםיי&אב ןגב ריען* ן^ע יג״ע^דפ זה^נןיד וית&ד

 מ?וו6ג ף^מב&^יק יצרמ^ב דומילמ ועזןייהויביגיגלב
 מ^ימ^ק?־ יע&^ןמ הדמע ןומד
 וונ&־&וו&יניוצע ז^ב?ד^ ונחרמנד!חר רמוןלבתל5מ#קז

 *!אמיאדי $ה *ןאיע ר?נא;גדכ ץכב־־ו^צ
 #נת^גיפזי^צז1יצ^םיו<רו את^מד^תזימבהד
 ^דמינאג־־^ת^דג וע^דצ וד הי£עזזשע {?זגלאדוב
 ־.*מהי^ז\יצואפ^

 ת:י^^6י1^\^ט^יןגד'דעםי^ ןיתילר
 * ■ .ז.. ״׳ . _1 ^ • .* י< *-* ־-* ד*׳ •׳ ^ / .ך י *ץ

 <.*1()*)מז#



 ,יי יוהפןומב ^מאדיי ^דד^דייבדזביור^ 61אינבן)*ו5
 ץ ני^ר?* ^זחדמתי ןצ#א)דו 61ן לילמ
 *י ד׳־י^
 :אניב^בול#נ םע אשנא יגב\צב אמיעיא אעדא1?
 דו^א^ראש והדי ס\י:מ\ה?יגדא רמאזמ י
 עיבדפימ \א^יזויט)ן\*£0 עגרסאו ם#£ןזא \,ודע יתפכ
 דמא^דכ־יזיב^ע ו^ע זץד^היצייע^כוךןנ^ ץ5עדד^ו
 .ןיפה יה^ע ^אמא^אש1? ידיי יתיגחחא םטב םי^"\ע

 ^אינ$ קסמע ועזו אמגידינ א^לחזאולידעהי אןיע
 :אפמכ גזיפזגיהולע איממע יכ^^כואללמ יפא יהוידע
 ־י^לזי{^ די^לז^ זתא ^וורצם-^יניי^עיזד ז^מ^מלס
 ^ג&^זר&גמ ^עידע^היגיח#תא5 \מחמד1ב
 אהי י&וו^אדנמע מיע*א היצירפמ רחלני&יימ יהשילכ

 ^ג־ומ?ג ידגע^כ אי£כג ייי^עו\ט\\צ^שם%> יכ^מידכ
 ׳וצאגךןןוב־ןלגיב^שףערזיו עו^ל^לא $\אש\*^ףהא

 א!גדחיוץט^םע\זאש'ל ונמייא הימע ןןלא<ןא
 דל55הה5אמד 'מ^א>אמ\שלד3 זגב^פ^\תמ\*75מיא
 ןו6ה'>חהץרא?דא ז5עד#תא ןח׳^ו ן^^יפב)
 טאנ הנוו*^ד!כן העדפ א\ל ברו יידיד^וא נ9י£**£>

 עע בו1צשנראיב^זג5אןריעדוז אעד־א^6*זא4ימ8^
 1*(ן*##יד6אה,^^^^ י^טןי .



 1^גי*,דח ר^^לג^ליי^ע יתיאב דוד
 " •ד0ע א^ימבלולו ■רלכן0ל %לגליל!מל'לשד#>
 ל*ךתןי ימלא^נ&גמפליל לח^יח״ד דלע ייתב
 תו^\^י^מלעי^ע לגל ^בדףב־-דמד׳נדימע

 דיא\ל*יג5חגנזיז0יז^פ םיגמצ ך^אד תייכלנ םלב •ייפפ \ יד><
 ^אי^\טםי^ד5:צ^

 5תדלא^עבףיולמליר רמדד כיל*מר אבילמלעדפ
 ■*י&עא^או ךתיל^מבאניח*אי א* ממדב אממפתאו'
 הצ *יתניימ אתבידחאו *ןתוסיגוזקב
 כי׳בד בימע^דלןיב י^יתא ךיולע ־תיעיפג לקי טלא דמא

 ־^דלל*יעל1יפאו פיל^־יעימא (צדכ:*מדחב ךודעלי
 ^אבךל־*ט;1 יי^יילב דחאתמו (יאיגל ^יממע להסב

 בימשל ^וע־דכ ך^לע ינינ5שלו ^טאל^לעפיע
 דע אעראבד5י^יאז־ץאא^כמדחךממיתעב^לג

 ע&אזמ^ראפ * עמ ךו$> י*ל*אז ך1{דיבג * ?י* זיבי?*
 יתאידמו ם^לל^לע לו^בתא ימתת־^עייאתןלדכךנמ
 זגאדץנמראייי^ע ךלט^ רלבמי \יתוימ*־ד?יר; תלווול
 ׳יד* דמלמ ךתפ* ץ^איתי^לץי־ךתידיעינ י-גפ אלל

 ךמיינו^ג^^
 3י מ\> ךמובכב ומדפללנמ ן^ימתי א;לינ^ אייוט^דע

 יח\אי^ילרי3^צא ן^עבי^ 6ליבכפתאיתדד\זלו
 י^חא^^ךת\2רמר^י \לתז דדילגאב אןיע דניפחמ
 יעפיי לילי^בלידמ אי ב5ו כ5 ץאיג$ הלי לאי%* ס?



 דלזזכ $אממןב^חיחכו אץמ$תי יצחו ןי^סדאגגעכ
 יתזיגו ך^עםךיזי1^מץמרוא^^

 \דיטגו יט^ומד ךתחרואיידיב^כ ,־^ל:ונדא סמנ ךמא
 ןפחתו י(לע ז^ליח^א אדריעבאדואנידלגימכ אה ימרא

 /* * * ־ ז\ ^ ״ו״׳״-לי״. >- *׳׳—* *׳ 1 4*׳׳ *׳׳!)

 איינמע׳ ווימיאבזי^אממע

 זי^יגל זיממע ךלע יינ"

 -^^יתיגאחג־^זגדח^כימנח^ד ס'יאץמ ךוןיתחי
 ^ר5ו*דעסדמ^ס^רית $זםיבד סימלעמחתלנח5דצ
 זיאדל ן^לעמ האיעבלכתי דייבזאו יסחלדןו איל המלב
 ימבונ^^^ל מ־דיעפת^דפג *רונ> ןאא>ג<^*1 ^ג*ל זיצו^יוית אילו
 קגד\וחזט*1אס^גיךיוא ^כסת'יחנ^ימימעךשאזא
 ד־דביזזח^ד^אי^ חנבץהיכ^ו ^ממע^לטיאשא



* 1 
 *ד לי

 י^וצהבה^דממ ץ^אהמאמגדץנמשםי^מץראגו^
 ן<עד^ תי $ואדצייז8הי יג^יכןעדריהביצ^כמ^
 יל^עאזומ ימז£יא5 םאלממ אעיאד?מ\ידץ םילג״מד
 ע־־ךו לעודזגכ^ו׳^זד העק *י" ידא ^\ע דד הבץצת־ד
 רג גוןימ הנימהלפלעז םד*מלעהתוא רמרןוסיוגיה
 ידמ^ אתאו4נאיה$דא איצגרמא־־חו^ עיאפאמ)ד\ן<

 ז#>ימ*ד^עזם^ יג*>פ51#ד*ל
 הדשעימשביזור :ןניה^ד^^חייייי
 זיסטדלנאל לארח^לחיח שדחל דשע ז־ד יי *?%?

 זיאמנ&גמפה^אחלר אללעמשמחבן# • 4 יל/אי״ יי י
 ע יידעמ זימדלע הזיג 6ךאןבדאימל;מע יע 6>ךח
 ייליעאתיחחתץראלא לייא םימממביהתאגדלריחי
 'גרגכר^^ירבמז םדיןממש1גלמא דע יבגמא םד&יכדזצ

 םע א£יעד$אעראל חללממיל יבנתא איפיחמ א״ממע
 !םי^ל^^י^זל&^ג יממ־יאגלבא תבעל ימ(דג

 זגמידתיאביאיל־יט^ע^
 ^דב^יןולמיעוג^^כהןלת חארשל תולמתי א!גיחד
 םימלעל ובכ^ יללי \ירזעתאד1אש ך\תלפ םיריבג ילא יל
 ייהייעל םעליאש ו למ איל5יג יפיזימ לימע ןוללמי !בלח יללח
 ח^ר^כ1רשאםש!אביחיל^טןדאצייא\^כשו)חחג
 לנידוזיא ק5ו־־בללבםילפגא םיללח םלכ גיתלבזי יריביבל
 ^לאלאיליט^ ןילליג ןולידען \\דתנרחלדימירשמ



 ׳1

 פופ״בפ ז5רי^ דגל י רוביפהדיב ליפדבא ונתנ לשאיאברחב
 י^ץר^בנחינהחממ^י^^ב^בסי^פגםי^דחםילפו^זימב^
 ו\^י^מ^^תבמתיב עג יפיפב וי>רוב^רוד^מתא*ד
 אבל(וב^יטןפאי ^ט^ז^ס^ידבןי ןולפול׳ילמ

 פ^עפש־^אלשיד ן^עד^ב \טי^דדע ד5מיד וו^מפאד
 ^בופבם^&לם^ידלם^

 ^ץ^פ^יתח1נתני^ת^לתץ6י^לא ם^דיע ו*ויי
 פאשוליפא^&יע^
 אבל65\',ד\נאפאד ^ד*טח ז$?ו4 זגלילבא זואפמאחמ
 ^7$ דנבמ^ ו4מתאד^ד>י* אעיאיד^לופ^יאד
 יתאג םע לאפועגפפא ^ב^אירשייי אע ראב \\כ*לש ל
 הנ^םבל^לבהשמ ולפנ פ^חדואביאניה^ פיבבול

 סציפח זאעכבלל^דוםיידלע םרכ זיןויב^ ויפופינא
 •ן;^צ ^^^ךג^גרסייל^דחא&תי^יכ ו^^פי־יאוץראב
 \\א^וללפ^ם"5\\^\\לגם^מפיכא5מפא א,ודיטא וגב

 \דאלפאלאברז1ילטןד אדב^יואידוכ אזץדפא \\אפ1לראא
 וול^גפפא^ב^ארשיד אעראגוטי^דלע יונפ1?
 ר^מ&ש^מפא^ט^ולבאנידבאפיצבול יפאג םע
 ^;^־מפ^לעפ^כא^זיבוי ויפובינראגוזל^לצו^פ
 זממשוגלת^לו^תרשמזמפיפייח ץיאב ם?יפא וג^ג יפ

 ו^פאד א&אי^טא ^בי>א \\ארול ^ףאב(י ^תילאחס
 םירו^פדחא ו ו^כיעי ן^לד*^^ י 4ך ^ע \ט יידיעיל^ע ד5מל
 ־פאולפיהתמאירמ ^ב^ואש וייד ישאפייררעמ סי^פנ



 עיתז־זיכ םנירמנ^ע^יע םתו ג1ע ימתו םריעאית^ז םתוברח
 {'-דט^מאד אידביג םע ןטלשיי א^פ״ח ץראב םירזבג
 ^ריפילגחרציר ןוהפדץ יגמב^ואש^ל ואחתיאד איבי*1ומ
 ץ־ר$מתאידא ^ימדג^ע \\ליבוזו זולו׳ז^יי^יד^זןד^ר

 ךומצזי5י^^
 ר^נזיגח ^בתא;־־ ג^^^(רנראפ§י^ח1 רבי^מ םי׳^דע
 צ%יי*#לפו אכידמ ב^א^:א!נוח ייליט^&עכופשאד
 זלציעי םי^דעתאסמהביר^ודדא םאוז&בו&ימ^א
 ה$ממאד אהבדב^פו אי׳&מ סורא ימאדיב״דדלדאז
 םעו^וגל^יאיב״חםע^א אברח ^יטקסעןןןותוינעב
 ל$א יגר^רצז ם^כ ^ופלי יצילג המץ>׳יאנדבאתיבבוג ינוחג
 םיילרע ובבש%ש1ב םמירו^מ פ£יאזובפ%$תא ץוי•
 אגטנ״יבובר 1 ממ ׳י!ב ידרץאא בממלכ 1 ^יובלח ידדלכו א
 \\למ*ד:בתיאב ^ריט^ ותשיאל יאנוליץלכ^ו^
 ס;ב^ אצרח *?יטןיוגע א^יא ןציכשו לתהבחלמדצעץנ

 העדפ הארי פתא;אנלב£מיבבוגי,תחנ םע ז\למ1מפאא
 *.^5*ואוגאג עדזד^^^ומ^פ^5ןדג1

 אהלל יליט^ימ^ויגינדא^ע 6זוגתיוהעי|,יזחי חולמ:
 \ו*בואיאלתא ימ?0 ־יכ י םייקסע דמאהימי^מלצד הנ>יפ
 רג\>נ^5\ לעדפ ב^ידד&ו* *יריע ךתפפפ^לו 6ייח
 גץלי^דדע אילצילצמ^ ז^מנוא ילאיהס׳י ינלאפאנ
 אהי6 ידי\נץםעאזב״זרןמןצלש'^אל>לא^דאב
 'יי ־םיהיסעל^אייתשוציתאילכזהעדפ



 •דגע ■ ךן-׳ל• 6גז ג הי ־ *דז&^יאלזזארגד
 -יפץר1ז8 :'יא'/הי־-'י''׳־<ג׳־גי׳5דב^ו^מ־־דמד*

 <;מו5ב'*לב׳ילל־״'ל' 'ילל5■*׳ ייזי"ב^וב־רעא־בא
 זו^יינימזי^־גבי-נגמלוגילינדנץייםה^:^
 ^אדאמעיהבדלאגד^בץ^ס^דגידעיתיא־דוי^יא
 ג^אלאי״אילז *יי ןוביל•!''• !זנ&רןש-כ־בוסיחא׳יגג
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 גי״אנז״יי&נ איל'ר&יע^דיו^יא ^•*׳הע^אויעל•
 "^.^',(ר^־עי^בע^ד ר־ב• ושאיב ומי וללהתי
 ר^יטל תלולילחבירי אבי (ר •ילוטנו :לאו ולדזאאידו
 אמדל• סומיוילזנ א^יועייי׳ יעויל׳הייאמאיילי״־יב

 בר^אבזג״לזנאידלעלזויפל״בע^לאדזלאבכרזולעא
 ׳.ץ*י* לעמדדזנ1למ\זו^ינ ולועבאילי״פנ םלמל^תן
 עזימ אייי !ז׳אלאב^אטליתי־זח״ראאנילזמו
 ■ רנמ יברו אני^יוטס זניאגיל^א אי אמעי איפטמב
 סיעגתאאנ^זמ^מל־^ךגדיאלביזיכאילאי״פנ
 ממ^יאלי״־מינילךגיתנלפןפדאןבלתוזי ו״
 רזטמ״'%6יאר5לאוי-'גיייי6תואלמיהזלירבר'פמ

 י*לזל?י ^רגדאידו׳גיודזמיל עיסרע^די ־רמאביי״מיןי



 *יי א "1"

 י־י^ןילקא דיימ'ד"'"ימי ו ;יעב עאד אוה וצ*״מעץ)י 1 ״׳>.
 אמ^דיצ אלו נ*־ '*לי ע ממ אע• ץד אעיאילרמיימאדב
 ה*מי!מימי ה בוחב אעיי^*־ איה היחלואמ אע*י*^ל ארהזאי

 התאו זאןיביזי^ךץ׳נג^ונוו^הינ^באס

 ביע-דה סציכדלזמ וב\שוב\ש רייו וצליילעש^דב^ב
 םדא'ע ימא אגא סיי^וו^ד ימיאדאל^יעיב ימוממ המיו
 הייודזאמ אעי^ד בומדיכ ץ$א אעישלד הימייב אניע־י -א

 ^יפיבזוממתאר׳ללי אמי&יבזמתהדאמ וצומ יכומ ידי•
 וגמיג״מאל ץי^ימ^דמ •ךמע עב*יא למא ןניאץ5המא־

 זעיסריר !בזי״סי־ברבלי״כ־וזידע^רהתעיסדו !עש^שז-ג ^ !1 ..- —^ - - "ל* * - —^ . *״ י ^ י־* _ .־־־/•'
 <1״יי!1\י\ ידד ח*י אי*ייא ייד?יטזא *ו* * *1י• *.< . •גבלדמיוזמד^יצגומ-זתאטחםמזזגתויחידירנו^ידזייי"'

 ־תירי וב השער־שא אועגו ןלגלגמ א1?;מוןיד/^ל ישע



 •$׳ ^ןדי
 .:•יה

 הימהכז 'ידע ץיי^מ&א^ יח״אחימ אץד^למיימאדב
 ׳■ת\ורזר'בד5עי^ר^ב־\\רכדי $ הימווהז^לכ ר^ע דבעו
 ם&יעמ ה$>עו זמאטהמ ביעו תומת תגמ עיעדיד ירמאבו

 אנוצשמ־־תומי א*ל הידי ץח^רעמושע ינ^דב*? ך?א םייאה
 ^ידבך^הא^מרי?מם^^זא^י^אעי^רביתא

 £7 י־״י ^וסבחל^׳וא^ז^ציית^אידי^ *^>ץ> ד^עו^ל
 ז ^ארידוובודרצ־דיחיויחה^על$*'\םפיעמ\ררמצ&ו

 עמ־דבי^גממ^וע^וית^דנימ^מישנך^ע
 1מ^מע^ע^ץ\זז0^'ח^דדעיזץממזזנה?5ז

 ^י^דב^דע^^ג־ייע^מטמ״נזיימ׳י
 ^(זץיו^ג^יי יי^*י'*1\ייייד\ר\^י׳ג

 :#ו\א5ימאי"* אב\ט מהיווא א^ד ין&דפיפ אירמאו
 יר^יתיעבידר ,־דאריעינויבחצגמערפהא
 ז^פא־^^ינ^גידי״יחיללי״מ^יל^עגהגש
 >.כ^> ־רטע !זאר^בדסטייעה הת^זירינ^דס^זרימ
 ^'^מד^^אנ^גידאהרייל^מיובהאיילמ
 ג^^מייהה״דריאתי^מעיאאימימ^ייץ׳ח־מ

 ז *:■ 1׳ יי•

 *י•

 .<־



 ילחמפיודץפב י^לא אופיע יפעאחתפרטי^לפזו אטיגפ^ד
 אשמיוגימעת^ י" םי(י׳(מ דאובע ־דוע יתינידאג א^לד
 אופמוחו^אי יע דגסמז חמפו א9ישמומימ םךי

 -ר&ריזור ,-דועתיןייגישא^ו־לכזלחתפתאי.
 דזעץ?ד ימע ט&רח ןו6 האובנ םגתפ רוהזדמא^ ידאהחי
 (ערמא\אר>'ת^י^ע^ארעובדח^־בשיםד(^ב
 {כיפד^^^#א^תא שריי םררפא זטד' דחא ריר א1?

 ץדאהזטמנ יל1?
 ^םמגא^רחר־מימ^ל זדמ^אלשיידאעדא^ע

 אערא א*רי'א??זיאי^ אגחגאז אעדא^תידין א#?עב
 ברא רמאלכ (כר,ןדא יללאזכיל ־יתרימא

 ונ^םדזם5י^ד;ז*לא ן&שגד םפגיעו סצא^סדז^לע ןויזה*
 םר 1?ע םיה^יערמא זנדכ ןויל׳דמיאזטב־וש^מ ץיו&וו
 יפךיפזיזז חתא(\ציגיעוקכא ^תאיכז םר\ ז\כ5ג\\ע1נ ז(מ$ ןיפ!יז התא זזנצעיעו זילכא זומאיכז

 ס^דזמ׳ייכ חמאא^לאדזירש^חזזא יפז
 ^אשיאו הםעזמזאישע ם5בר(ו*רע

 ןכ^רייע-הארימד^מי
 בהאמט \הער משאתאשיאו הפעזמזמישע םכברחדע ם$אמט\ןוערמשאתאש
 אגיעו^ד^ע ז)צפ\יו^יע ^ראעמא-גשיית ץיאהו
 ץאי^מ ח^אאעיאו \\תביא^ייבאע^אתיינגו
 םראדמאהכ ם^דאדמאתזס^ •׳^רימיד

 צ^ל$ישאג^,פי פ^בתטדרנלשא אל םאע^־!^
 רברב^יעמבגתגיעמברשאו זידכא^ץת^ט^ררשיו
 םאאגא!ג״אםי^זיע רמא זמבחה*ד רמימץדפינ^י
 אגוי^ איביפא^רו \זלט(יתי אפראב אנופראפר אל



 ^איד׳נז^גב-יד דגימטנזיי^ידהיתרסמ

 ומ^^ח^ער^תי קיאדפיעאנא ייא ^זעי;?׳\שע רשא
 יכבפד^5חמאו ׳ ,־ןיצעי^זזביעגמ^ע
 ף^דוםית^^מפבומחי^^רג^^גי^־דמע
 ל&יהזו־מ (למ^דא^^ברמא^ץ^^י^רזדוא
 רטלבדבמרי דמע טבפיארבמאו־ז*סימאמ איחס
 יחסא פע יבג דחפע דח^דממו^״ת&יעיתכו אי^למוול
 י.י^רני1¥> זמ (ייפגמו אמגמפ אמ ועמשיו זע5ומיא רמימ*ל

 ךיב^ועמשזימע •ןעפ^בשיןם]^ובמ^ו<\^בר
 צעיזביד^םי^עהמהםץפבםיבג^נ\שעי^'פמזאו
 ימרא מבתיזייימ^מזירבג ימימכ ךח?ד חמייז־4יהסע7
 א&עדומ **$6$ *א (ואמידמגתפמ'5 ץעמשו ימע
 דגמז־יעטוסעל ז\זומע^ז\ממרמבזדבעזולו<ז\ז1מזפב
 ךיידבדמא !עמשו (גנביטמו^וויהפי םינגל רישפפזא
 חדח םילבד קו&דמזפ \$למא אחטפמוא םניא םישעו
 חעא מ^ ן^דנעמ^לז ןמ5תפתי (יעמשו אנ-מילביטומו
 מ?ימבו־־פכומ5היאא^
 יאד ןואטיצ חס איבמ (וג^י־ו איח* אח



 סיעד^^אנדרמאדאגמ^יר^י יעוי^עאבמפץ*ןב
 ^ם'ת\*םיער ץאיי^א^עוו י\להמך על&דמ&זוכ
 ו£מא*לא^י יל'5ד׳פ^'יצנמא םדאד5-םיע^\על[א**ו
 1זאיר^י ילנרפ^ע י 6ילי<יערלגאמדכ איפגרפיל ^רמותז
 יא׳לגד^ ז1גמןוא אמע אלגיפ^ איה ןןן&גג זילגדפיג !והד

 \ח5זתהאירמ\^ללמרמ?^תאז יזלצאגי בידחאגי^
 *דסיטפ י^רמעו^צ^ ןןנחא אב\\נתי רעית ^

 רח1יגםע1^חאיל מ^חניזגר^ץלניפמ \\ה'ימ־^ אינע ץלפנ חתא
 א^ גרחידנזליא! ^^(י^מ^שג^אפד א*?ןמואה
 ־ייפע ספא&הידרה1י*חב1פ£ש6ב א^וד^ה*א1#וצשל

 אלל איליצמלז ןוגיילא איל איע׳למ^פי(^ א^באצתי
 חתדבאלןיבאדמיזח^ביתאא^^טלטיאדת;וך1ןודמל"

 העמ$זי$י •לצמ רעמפתז^בטןהב המחידעא אפאיחבו
 לג*ד6 ^במג^&אג־הנימ^
 ו^יטשלטאג ^ממעתזכל^כ^להאי^אזל הלמתאו

 עצאלתי^זימע ןיויצמא א$י8 ינ&לצ^זא^טגמ
 ;^י^א^גדפ זיפצ^ףדב^
 ^יגא^וץ*י (עיא^אפוהי יגלא 5אנ יגאיחזיציואמ;תפ
 ^דלא^העל ^אמה^ת^על זוייכא'? יגא^הןח

 ימעג^ינמאי א^ביד ד$ (ס׳י ף^יחאל&א םי^שרמא



 ?י דר^ויזזיי
 *י.־

 י$!ויצומתא^דפ^^
 >\י?זנד3 זימ^ימעמ5'\'^^פב ^לגיפ ז1ל'גדפ\ ימעתי

 ו#גתפ א%יפ קב^יך יפר ועמ^ םיעי* $
 *דמטא^א^ייד^
 י$*הו םתוא&יעי&דוג) (א*תוע^ם "**שהו

 ^רם־־ד^'^ר־מ1< זג*דכ ־י^דכ^׳^ד טאצי
 ^ופצאזןו^
 בי זי^^זח^גג אי&מפ דוע ןזקגי^אילו אמעא&גדפילמ

 '.לאג״ימץא^ד^דיב^הממי א^לז ןמרימ ימע
 •■םיתי^פ!עאמואות^ייזטא טמ הורי טדא רוגאהצ יכ
 !זוגי^כא1'מעמדע5נואז %ממ א ג אה םיה^יידינא ןנדפ ידא
 ד^ר^אקת\שיפג !נאגף!מב #^ויבאדעזועד #|י5כ

 מע םויב&ש וגיפנ י$אממו(ימ:0צמ ה^יתא יתימו עא*
 ח־גומגבי^דאמו^^
 ^^מ^5מקמליזי^אדימעת;^י^5א (יכז}^דפמו
 םי>גע^מ6ימאמ^אתטמאזאננעפטבןמ^ס\ר|דבמאד
 ד^*סד^
 1#רמע יגיבמ (ןגןיפ^ץדאהיב^^ יכבג םץייפאבלאדי^י

 יד\^ןינזקינדפמ יילל־יע^ד^נחצ^מ ^גי^ט5?<1*
 ־ דעיא גג* לעימבמעלא ־יבתמייבבו אידימבילא^י
 עטלזנבהמזצרמפ^ צרס^רילאר^ייפאינירהבג סמוא
 דטדפאבטפונדפב^א^י ^איגיעד^ןמש העדמו

 "ןורי** ןממ ןו^ישממיג מך דאד״שיראי^ י^בו**6ז

( 



 ז^יוזצא^ר׳שיירוטילע^סנרנתינ&פונרפו-א-רר/ןאב
 (זנאי ׳מעטכרגא אנאייריזי5 צי(י סאנסיב־יברא עא< עאג>
 ^'ש^^ב^איסיה^רזראןנ׳חז^ןסיר^

 \ד5אד 1יי!ו^80*** *יי*"! !ב *׳ ,.-.־*

 ^ ^סד^ייידממ זנ־ס ימע זזתאו:6ידןמעלו היליאל
 רמ׳מ<ו5מ\נעמ־ו !א&יוויל( (*אט*ייד רנגיד ד5ג (•ב ;•/ידי

 6^^ז65^יב\ימנרת6נ'ערמרת:ז1עיתבזטזן

 *יתע* ימעיזיעת^ני ם5'יגא י^רמוהניעית םכ *?גד
 ׳^'"מה-'*ימץיזושמלממו )1מאחב־שמש^ב־מ

 'פמע*מ •גא*גמפלרמהמ־ ־גד* רימא ז* זפ^
 ו*ן$ פ-היזיערמא' (ימכ קני.מרג'# ץע #יובג^־ג
* ~ *1 1***£7■* *•4*1 % 11*1 *%**14^1%* 111)11 14•**■!* 



 יזי ? %
 •ץל

 ^מ^^רבגק^אי^דגעזירלממיא^וימעיי

 *ו״.״*>״*<ימי*ז*0 חאזרזואהערודחוזגער טזי־ילע

 "^יזגאז:6־דע;ב1נ^זח^>צדמניב^;זץר^מ
 ^?דמז^י^ערא^^^באת־ח^־טג״וםדיעס^

 י^וענג ^>ג9(0^'מתגזיא;י״ר<חב]ז^מךזחייי
 ,^".^אזך^ץהלרב־מץ׳גיתעבפ^מיןידריהזזוכיב
 ^מזזה%^1ר^?ז'ה-ט^דחמתביד(חס־״א>י

 1י1י־ו:6?36־^ע^דזמ6'תיי/ל'םיעמיטמת'־יב'<יב ל^ד> > י\^-יז^יזיי4יי .י1 ענ7 : .\ ב י --

 יסעדאייע זמרהז^יע 'ינדי אג׳י&טג'** ת■ זי£
 •^*ייצ" י5מא^^?^־'?חיייי

 דוע1מ^^ץי^געדיפ^^יונמיהי^י\צץ^עטמםהי
 ■^מדע1י^'^״בנזעח^אוי6־וגהתמייפ
 .ב,^ך:^מי5עמ'^5תו<ד1עז'י^'^יי>^יאדאכמ



 וץתיב^
 הי5יר^ *גא םיח* סי* ימיעדמ ןאגי עמי׳ [תאלי־סד^־למא
 ^מיביז^דע 'חץ> •ל^י םע ימע ןזתאו *ז* עדאצאג

 . .״ ׳■היר^;" דמא{\כגץאגאחנו* ־
 £<*ן*ימ 'יע '"6יל ("י^ובנ םנמפ זחלז־־ומאל יולא
 ץ'המבנד׳5^ םדמ יבי ץלע אכגזווריעץ> ר^לע ךי5פ פ*ש
 'יי'יי^לכ $נררמאן־,ילזילע ינגמאי ליעפהו א ל1ט

 ידי דויטגחיעיסדה ךיילא עגה
 מי\ט *י^ע דגה ח^אגאהסיל^דמא ןצדפ ה^ידמיתז

 ,\יי*י**\וו*•* י **{•£־1■ --•י . ..

 י״־^־;״.. י .יי-ז /׳ייייי י^יי \ י■# \ 1* ן1/

 מ^^^;י*ע^'-^\דץי7תאז'^א(זברו^ר!דח
 ?יא^?בלח.'!^^^״נ^ארגמ!פרי^ןו3א דל

 זמ^אטמ

 ייע^יפג*'^'•^' ,גלוזמדמאנל

 ז,. ,.-וג,-.;! , ; ־׳ 1״״^מוגד^דריע&י
 \יע־גיוח%>ר^>21<יוג\^5ו1א<גו ך*ילמג#?ח



 י^דפ^כמ^יחט^וממי יו^י־ט^ יהול^תי׳יי^אז־י&דב
 ז^ד ךילע'ך&א ם^דועע^מ^־^ב^מי אביל^ייטןי
 זי!ר ך\ל!ך ך^א6?רעפ'דץ־^יי טאיצ6£עליוהנב^מ

 לרא\ צרגאט^אךימא $^נאילא(ועייגיו ןבעימי
 גדל&ל צי^זלדר ודכליו זינ״הע* יךעטילאה טיץ

 חגיגידיאו ץ\לי י^ייד (נ־יימץצרי^תדןדפמע זילמתי
 '**יגי&א׳ג *י!י זציל ־•א&תבשוומ מ8 יע

 ^ ^ 7• ^ *-_ •׳׳ * 1 ^ __ __ ,י •, *+
 . ^/.ל־*.״״; ^י1ג׳. ״.' ^ !■4>*1>44■ 1*4*41* *■!■1*11*1** !■ * 1* 1■ •* * 4<1 *4 •4

 מטי#%תאד^^
 ^דצ^רא יניעמש דחך טאהניעיד ךגמעלפמאדכ חזי^
 זל^־ד ^דנש ללנא^אלי^ ילו&עג&מאלץא ן^וגיאג
 י^יאוכמי ימיחעיינ^ ט:אגאילא עייתולגירצאל ול^ג

 \\לעל£ יחיאילע ימימ^ דאל^^ אעלא ילוונדעתייכאל
 ם^רצעלל םציפצ % םילגמו ־הא^־ניץאיד לר6מתא אגיל
 ןזפמיל '1דיינב י*פלל יזגקבללנחא'',׳,ימעמ^טא 6כילבד ידע
 לפ ־עיינש ימלה זיצימגמפ ימלח (י^יגלאז
 יגלפ י ",)לל^עא זומינ^י ץל אדלב המ^כ הולי טלא ל דא
 ^£%*״5זי.*י'>ו י׳יי*יץואו^\* *(רד&לל ידחרנ^ג 4ניד^ לעדינא

 ת1ליאמכ־.ל\הי טא־יכ ועדיו היבסז •א;מז ט י יע י
 4י דיבעא ייצ וולעלא יה^יל^דירע^אל^יתיבמנ^איע
 ;£* אצא ייא (ןעדד דלולםודא^דכג ליעצל איוט יהןיזלל״



% 
• * 

 ד^זיזחי ׳י • .. .

 ;דרמאץלאר^י דכ^אבמ םטרמאו
 י^עיצ5תא6ד^ל5תן<ן^סד^ןעמ^^ ילכ
 רמ^הצ־י^^גמג\^ג^ל^ייד\ולדמ^^

 11ו!14 **1*441!*% 4 **14*40 4 4*414■ ^11 .*^'41 ,1^ ^ .״!־ ״ . ז*** י' — <׳ —

 1 י ט-׳ ז^וי '%1 ׳חס^רער7כמקדכף;ד7חיה
 ימא הציימאו אצמ ק^ל־־א^לגרמאתח^ ם^עממבו

 צצ?זוידוי בובטמ םצתאףא^\ תז^ קיב ןמ :וסי ןניא
 !;בב־סעתבדז^ת^ע ^צדממיא^ השיזמ
 ףדחז ןבילתאי ףד(ר םיה^רמאזניצ דמית יננתא

 ןןצדכמר י\י6 רמ^מןוצמייאדץא^לו אצלחא'? !בי^חד
 עמי1 ן^מ^לעחנדר^אמאו איגינמעדאדא^ א£!4ז
 זגרא *ימאלכ^1כי עדאדצי ועמ^ארימ "ייא קד :םע

 ;זזממ^מיברח^^^ גי^ה^כחי
 ישאצד^תיראש^ג^וזצ1דטכי^אתבזעגרםירע^ז
 ¥%י*ייל *%^\נ\י^יי!ו#^%4**  ־ . ►׳ *

 4י#י^ יי י ׳י י י יי יייייי י ^ ויי^יז# 1 זוח* וי** 1 * *י^ *■ ןז*ז*

 *רא^ל ב־עדן ךחיל ראמח אמיינש איאןייל׳ז !זמייידנ׳
 ן£7 4 \ . יי'י▼ י״י*ז• 1*י\ ז גז|כדאלןנ1מ3(כל ׳.רוחקרוחפמדאימינעד

 אמ^עוס^נגד^ע־מיגיוימאנאי״אגאי^ןי
 ^בבב^תהמשכ^יזמייםהייי/ראדואיגתגדשא
 *ך םא ש־היז ט רמא^ינזרביזבר דשיגיר !עאדשפג
 י^אן^מצראדאועין^יךןג-ןןג^ידז^יןיינעדזע^ש־אג

 אאויייד (יהיו לר־בשןז״בעראןז י^?יד ז1^דוב ־אמויא



 גחאימגיו

 דמיב *גאה םיה^יעדמא ןנדה דיחילו ן^דפ^ממי^

 ״11 יייי 'י״יי• ״ . ; , , ^ , , י ן*,
 אנא סיה^^ לל^א (לי* ץכ3י1ז^י (נ^ד׳נדכהמהב״בלדס סכל
 (." :,ש^4זיגי1**י>*4*א;י£ו*\ל א^יאי*ו%ימ*1יזוימיי!ד

 ^^יי^^זגז^ד^עגז&^ד־אייחיגפו 65^* טמל
 ן\^נ^'ז>^גטי^ןימדי5יגעתאיקדעדזממ

 \5<(1וממ4^;מ'^פסדא6צ%ימיהץ{יעיימיי
 \מ>־ת'נ^אטנא^ע*גזא'0מ9מתיגי^'6י5עה
 מו<ם5^'ני'בדהו'(נ5^א^^¥^יזקת^רזוהירכ
 ־ימבטהז 6צימ\מדק ס5מא 'תבשוהו \רפז ובדז המהבו
 ^יעב^נמ16% <מאד*הזהד יגאיפ 6ניעדיופז5י1ושאימ
 א^זמה^דביטו^ו ד^^^זנברנ^אזת^מידן(גפ;ז

 יי*4 ימעת1ז6דא6צ'ידפ ־תנ^א^ע^'
 -גסן<י ׳סייגי# דועהיימאילי הי״י *>מת־'1י1 ךזיעי־ו
 ^נלחאיי ייליי ־זיזיו ■ןנונלח־ייד*^־ •מ9ע'אש1א יוג־לע



 ־ןל <זיתוי

 *י** ^יג^ייךדג,4לכשמ\ל^ 5דאמלצאם#פיייכא
 ^ךמצפ^ממו תא אשג&תידטקס ך^ל קמאד סילחסיה^
 יזז\הי •גדא פא'נ ד\ע ילצשמאל ךדמ ד\'ע ילצאנדאל פדא ןכל
 ץימא \לפת]ו אל ךמעו דוע זילט^תאל אשגא זיכ5
 אלפימעמפיחו^מתי^כ דזג> ךלא ל?משא א^פי^־
 ךועמשא אלץיה\יי •גדא ס^נ דש לשכזזאל *ךדגידוע^יאי^ת
 ךמע\דוע ןלב^ת אל אי־מ־חע יד\פ<׳\ץ ^ממ^גרוענצמ^ד1ע
 ^"יבד יוד ׳-םיה^־ילסאדוע ןילצ*תאל
 !גיאקץמפל ד9עיעפי(ין>גהאזבנ ס;תפ הזהד^מאיל •ייא
 ^ענ1ם!גילנהתוא ואמטיו םממיאלע&יבשילאידשיתיב

 65*^ המי^ ה^זג?מ^ינ6צ
 אמיאמגאזלפקדבועבו ^חיואבה?ז וכיאצז ןואעלא
 סי^לע ם^לע יממאי^שאו;^ ^ןאחמהא>נט
 ינגמח גדיצפשו^ןאיסט פידזלגבו ץלאדזירע טפשישא

 !^\באלזו^עט^דפב\ אער^לעחשאיו •5זםדלע זחלע

 ־יד&א&ר^
 ז^פע 6־$ ימאב ישיא םשתא ולדחי םש ןאצישא פי$ו



 יל ^ןיזייי ♦ יי?

 או^עמיל^יר־מ^ ןא^^אםי^ב^^יתיכו׳ה^ח
 * זמג^ד יון^דג5י^ ^?דכ>כע ימיביזיגידחאד יי^^זי^ד
 איד זג\הי יגיארמ^רפץדאר^דו'כ^רלנאק'ל ׳
 י^׳א י^דז^ש^איכ^אר^י ןעב^ע עא סצגעמ^ל

 [ ^י> י> ז ^ ■• י ■־׳^ יי״׳ י• י , י י ^ י ^

 יזמ^ל יוו^יג3ראד איממע יגיבןונ^יחאד י^דוןיד אמ^
 םמל^זד יי£א 6'רגב\^ו(ומא^מ דנ־^זזא י^לן ו
 י^ד^זוב רודך טדא 1נאנ ^רי צ א*כ םידגא \עיד הכותב
 אי£מע ביבלזיתיאייא^י ימ^תי^יל^או־־&היגיע^סצב

 ם^׳יעירמא'"!אנ^ידא אזממע זולדר־^יג־יב ח&יח אד
 ***י%***£• <!%££ו*ו• *41*

 *> זץזויי'י^^'ז^ יני• ^וייי#^ יו^יייימ י- ־־׳ ־ ך

 ל׳עמ זזזס־־״גידצמ ייצז? '"■עוזג 6י.דגמע ־>ביגן1פמ

 ^דזג־^'ח ז״י ,*׳ \7\; .;״7 ; ״ ״: .״ . ׳•
 *ס׳ב&פ <\י!ית אולד אעשלד אביר *י&יאי ןהיעמב קזא

 דגעייי די^י גי^יתאו ןוצייפגמ
 ^תיבפשמי^



 י^בד תלד^ףוכיעמב קאייסד^ חהתד :םנוי^עז
 ינדעג רי<>אץ^ב6?ב^רו^בעתד^עיגידו?וכזדע
 י^מז־סיררא^ס^ד היהא יפגאו םעיל ^םתייהו פ^ימכאיל

 ״^־•.י׳^-ו* -. *׳ .

 ל^^^ץ^נואי^טידנזעו/א״ובןו^וחר"
 פ10ה<7עא9ננ^^לאד'זממ'עזמד5וזז*?לעזזוו
 רמ^יגיטפנמד^ייומי^יגז^בם^^^זר״כדא
 ומ^רב;זללעדךת6־ד'^רמאר־ב״אנאן<5רייבאי
 י״אמ ,_ ג .ךי'רי8׳'מ>בז6מחרוןז'מוע;־תאן

 '.יא^יגו ס5־ת;1ע>מ 6>תאיידט ם\'בזחה־•
 ייניד^ *יסטי 6י*י> \ע ירימא וג-ויי .1..;*״.



 ^ראץזמייחב>עימ'יו*ב^ליהגהו מ\מי#מו מס.יחך ( — .י— 1 * *׳ ־ / — ; •׳׳—*>-
 $דא אעלאומכ1יזימ^ת^מ^ניתס^^ידץפד

 ^גגזעד^׳-ביעי ק״ל אתיעינ׳ו אמ;ד?ו אתבדא
 ,^*ר^הימטב^ טאיצ 65יאציצל\רא^י די£א

 ־=. • *־=. _/ר*׳ -״ --•

 מר״ציארמאזיכ ^׳"'י ׳■ם״^אזדמימבמדזגיע
 0נל1א ה5רא6ה'ד1>ייעע'ל'ראיי4׳די'נד יסירא תאז ר1ע
 'דצנימ^ר־אתסא אדר1ע פ*בי<^רמאןצד5ומא(אמ

 ^־מדג־אזאיסגאביונ־גולאןזהילךבעמ^ידא^יעיביל

 *׳.ג יי צ*׳ ידיייינמי
 זי1!?ל<׳

 ^ע־יעווסזמזבס^חיד ןמ*דן:כדימדאמ5מ אץ;ידא
 א^גא ז^מ^רחהאחי דאי^ראעדא יחא אהי ?יכ
 ^ערתיה >; ־'עאגאידא^עייו^יעינאמע
 למןסאיהזרעיבהא^ביגחגרמהיאדבכאץחהוהידי
 אדב ג^א\יע צל$ ?מהאובנ אר ^עמייעיתמניע
 *ילו ההעןלבןגבט^אויע םיןי (>נ ידעמליסד האז4נ
 מברדהיביבל ביבל סלי^דע טיוינעאץאי&גאימד* א^לא
 ןןהיילע יג^עאו חאמת^בי אצא העןינה ע^לע דאמ

 * ן^אה *ימא ןאיל&ד&יב־^ רמא\ימעדי האאלחי עד,;

׳%־
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 ^יב^^מי׳ג^רמיתז^אהאד&גילעיכגתא",1ל•־ :״; ..:!
 אענטאהמד^ :;::%%
 אנא א^יידאדאי^ 3יה^רמא(ניהי6|וי;ח\^ םכב 7
 םצ*ל£ימ%%*ג^על^ ד ::;י7;7־
 יממדןיזד^ב^מ'ד׳•■ "יכ םמעדיו םתייח'!חח םכב יממע יזע ם5יילע יתיידןיזד^ב י ד

 יתאד^טא
 ינואבעיי" אנא דא !ןעדימ' ןוחימ\אחזךוכבןמא' אפ^מ ;: :״;:זז״ ■-- • - ~ _,,**י ־סי״י .. .- %׳• .-, ^ץן,יגס;״ו

 ס}עת>נ/ע !^וית^עיממו יאבמכירוןי־ץךף ימי?נ!י דשאה
 ינאט^5מאפ^ד^ מיי^פגדן^י א>בפ ינדי^נתאל^ימכיע^א

 ם^עהציד^אר^דבחמ^אינד־ג אימדג ולזיזיו אעיזאהו
 וידיג ^?:י ;,י^דיד ז6^^^יד^ל!*|^רו1>ם^^1ג^קד רימ5{ םיייז^ *£:%£%

 םי־דאךבאבמדחהדא אבנדדא'דמ^יג!^5 מ־ייל אחח׳ו -7^׳•:״^ 73 1.1 •4 1• *י ־׳ *, /_ לי׳^י ? • •ז%/^ד דחו
 י^במיזיח עביאמ ה\רי טדאר*אדפח*י#דא מימאי~ז2:י ^ "״*£״
 אח\*ר ילע יב&א^רמ^־־^^
 עביאימסדו^גג דמא(מכא^ר%ימ\םדארביבנתא 1״^ •״
 ימא!ב1דזי!ןזו^

 ידיזי ו&ילגי^ע ו^מעדץדי\ד\דדםד5 אסמסץ דץאפ־^:
 רצי^^ו^ו^צ^זד^מ *

 ךב ^דאריסאדיאדח^אד$(איגמ (זרשמז\^גדילע \מןיז י *
 \>ומ? ^^ו^הג^זד־ממידא^י מ'3נ?יפ ,•7*7^7-

 ן ■ 3י*מ*ני> ׳״ £7^7* *י" ^״־״^2 *5״*^**'* 4

 ץזוואווחזזמ

.4. 

 ־*•^ /•/ */*^•*£2
 ,**׳־>• ^יע^'׳יי״,״׳ב?

 (*יסעביח^
 ׳0



 5ר^מ(<לפ6ר'ד(ימ'ימא'1יבמק?'1<נ|דוזנדנאאגדונל
 ",.]***•"א"׳* ..... - 4.•״£ד^.^4״.^..זג^.־.;=״:,1^.ד

 ^*׳סדדייז'
 4>׳>י</׳״י; .*•יצג ס׳-תייי

 ן״יגי׳״יי

 -■• - יראוועיתיןצעיאיע^זצ5י' יד^אז ןאימדןצ5יחח .
 ־•ידיני חגח£דחיו ־יע דמא םיי$א1 חמימבתייזג

 '־ , ־רמימ\־ימע^םדא זמ האו£נ םגנחפזגזהמרריפאיד *?א

 צ /**־ל ־ חי^רל״ג צי*לפ$ץעח!ל'ד ץדעבתפו רחא ץע חחדו ורצח
 :^**1* י י ^טג¥~ח/3ןגבגרז1ו%\ר1 * יי' "-*יי׳יייי "•"'י"יי י יי'

 י*© 1 ^ענ^דאא^ב^^^^ינ^י״־י
 "$ייו־?;. "■ח^יור^ית־ביוצוס״יפאדאיכב^אהדףלוידויטביע
 ׳־'^$1 %־גפ>י^^י%^־^יחאצ^בי^

 1 ר^^גד(^!1ה'ידחאח^ד\י^נ^ד(יןוה״בךיז
 •!'״.ד.' ר5י ׳■\'זז^אזימומר־;!יו<'^לר''מוז'י ןמע 'גגך&ו־ימול

 יבייר^^אאמא^־י^א^ר^ידייע־גצרןלזיוזמ־

1^, 



 ,ו-׳•
 ול יד י■

 ^5די5אף;ס\יץעתז<ח^ ^ זינהזיוה5 ןג^יררסא הצ£מ?דא
 ז^מי ץעת&^ע םתויממע תב^אדי&יי יטבשו&^פ*
 *ומא ןגדכ ן)^יבנמארד;בדזון<\'ה\ד(רא ץעיר םמ^עז
 םידנאל אטביל א\^ד <\לטדאטב^מיבירןי*צ אגאה סד^~
 היז^דאטב^תייר^יע ןןלמייב^אז^יחא^ד^י יטבי^ז
 בזסתד^^סדעהטיו ׳־,יגדל ל6 דח איגע^ד זזלדיבעאז
 ךדיב^עבו)^
 ־לו^ו^לגנמז?6^יי1דט
 גיב^&תאי&בוק ם^רזחשא םיומ ץבמ^לאי^י ינב
 םייליע רמא (גדכ ן^ד יגנמא׳ו :םעמדז^?א סמוא ןחאבהז
 ןל$ו'^אד אדגמע יגיבמ^דאיו^יעבתי בידןיינ אגאר
 יצי&עט תרערא^ל ו\המ^ליעאזרן חל רזללמ ז1לתי ^יטצאז
 סדכלהירי דחאךדמ^דאלש;ילהבץדאבדזואי1#צןזא

 ת^ממי^דזע וגיחיא^&ףגט^ד דזעץלי א^#?
 *סוי^ >$לןו י\\צ5 אעראב דחאמע*? ^תי י׳טבעאט ד1ע
 מ למ'? רזנ? \1לז אימ א5רמ ייסיכל ו\^סד ימידל אצ^׳ז
 ואמטי א^ך^כ% זי־מלמיד דזע^דפמ;א'?! \יממע
 ^אלעשולז^ליע^פלצבן^מ^ילב^ סלי^גברוע
 ינייזו םתאינייזיטז 6לבזאטח ר^א םרותוובשומ^במ
 ן!ר^\\עטבד\^ ןובאת&י א^ציל^ ס^י לדאטאו סעיד
 ן\ר'גצת'מלכמן\למי ץיפאו ^*ודמ^כבו יולימןישבו
 י^ד יולאאנאו םע^ימדוי^ת (ול£''בלאזן\לבובחד
 ם^זערי דחארעולז&ה^ע ך)דמ דז^יבעוירילאיל



 אכ^מדודיידבעריםגדו^^עו ודיריו ינדוןיח?וב^לי־י\כפ>^י0כו
 חרטי ימילו ןןללדעייבו ^וכ^ליזוידד למפוןהי^ע

 ב(יע^ידבע^זממגיי£^
 םיטבונבג םריגב( המה לי^ע ז^ד ם^לוזצא לב וביעי ר$1
 אעדא^עחלליץין&ןעיל ןמ1? אי*;ג ירבע דודזסידזעדע
 הילע חלמיד ןוצמדפא ה5 ז4דייד ב^׳עיל ידבעלמיבהיד

 ז*בל לה^כלו׳כ ידבע דודו אינילע רע (ודיגביגבו הליגבו ן!1א
 סימאי סליאווידי ם^ועמייבם&עמייב ם^ילדכו־־&^ל

 *־לזג ןס ־• *^ועל׳&כונז^י י^^זסנד^י^גז&מו^ ינחרבדה ו"
 ללמי לצאו לנצידבאוןולמעידי מע&ילם^םיןיודייל־

 ימל ילי^ובד^ע^&^מהדוון&יידעיל לזלגיבי^ןיממי זימ#ו
 'לוחזוהניבימגיכיע יי^אץםע*ל יימזוי המהו 'םי׳ליילא^ל בל'?

 ־;^ דולי ינא יכםייוגליןע^־םעיל־'־מדק^זרי^וגאידוידאידזולו'?
 חעליו־בירועיי םבומביעייליכממהב $דשףחאועדחמ
 י^דןימ יורמבלאר^ימ^יילמ יע אנאידא אימיפע

 ^ גולורמארי^א הולידבדירד ־ס^ע^זולטיב
 5: ג^ךגפםיי^^ד^יד*מיי^יר^^ם^^^ םגתפ

 כד|* דב־־ץ^ע אבמו^ומ1ךעמיעאי אי־&נגזגיפל ץרא
 *גנלאי^בומןךץמ ץחי בח גועל עירא גוגידע דאובנ^נןי
 יעאד אייענ ;(ג^דאעגרדס׳י ומאדמ^הכמי^א^ילו^לע

 ח^אנאהסיד^׳־עימא ןנדהרלנימזידבומוך^מ
 ךי!י4דבםיל6 יל^יע ןלתבבו^ר^יבו^זד^מ יעידפד גוג
 ל^כו׳נ י^על םיליפו םילול ך^יח^רבנדאזךל!א ייחאץולז



 ^ז(וךמבא1<גים^מ^רח י^פני (גמולנץבר^חןי םידכ
 ןי^רפו ז!!ם\י7 ךת^מ^דפמיו ךמי ןייפא! ך&^לב \ידי^
 זדיי^קיגעבמיזמיד ץאיג$ ןדץ>מן\$!לרמג יש!על
 'עב\כו זגמ םדכ למא טזפ\^!םםל5 ך$מל (יפיפ ידחא

 1וד^^געבמיזמ זגלידמ ווחמע יאטזפ! יאץ>!ל יאוקדפ
 א \דפג^םתאז״פץ ימהדי למדגומתיבלטגא^!למג
 איממלג מנידמ^ר^מירכודלנןגךתןז םיני םימע

 זםדךמעלזי^ג$ץממען!^

 ךמ^מידכומא דק ^וייאז זלדזא י
 ^א אובמ םיג^למיילאב ללפגיסיבל םימדב-אלוכי#

 יילד ד£ םיבל םימעממעלס־מ בלחמ מ55\^מ ץלא
 ^דח^לםימעמ א'ח\די^תח3י^\^ץאלאד^י
 א&ה ך\לבךתיר^מיגמ?ן^
 ואמבתאל אבלחייוטחמלמעובמד אעיאדע ללמ
 אבל\$ן ו^רץיד אעלא ילוטלע ^יגל !;יממעמ
 יו1ללכז^\לימי\יאידגאא א?ממע טיבמ חלא\ אלילמ
 ^זלמאיחילמץיר^מ^צ^נעל א&מלא^כתילעז
 ^נעצימי3ה^גלמאכ^מו'^ו<םיבל םימע!ךיפגא
 \;אי^(;ממע\ךמזדשמ^כומאילתאער^יפחוךד^ד
 א\^ם\יבדילול\לייגלארמאלכ -׳ ־ךמיעד
 רמאמינ־דעדמצ^חמ^לר ך^¥לע םידבלו
 בי^למוך^דדע\יל!לרל^םיזא!^ל אגלעביזדיו םיד^יע



 דייע^ניידכא['ז^יב^חדכ
 >*$ר ייא&־&לו^יבו למוח ןאב&יפ^ סלפ'לוכצדינשי
 ןס&ידע ךה•* *;ח*פ ־גי!יא^;י ויעל*^ לא׳ימ־מו

 ׳.ץ^ל'ד!פ\?לע יב^י (טןיולגןיינ לשע 6ף*מ חןקואמ וכעדאז
 למבלח^ע ךליישמ אש#7 האלע ייעמלו אזבז5ימ
 קפמו#ןמי$6מע טוצמ ןשגצמאי אמעלעזאפל^אד

 ׳^י*לת יי^מ זייו אבשואעיאד אפלו^רע (יבמי ץג(יו
 ע?ד ^ויזר ז ב אב ה3י אידיל^^י^ ה ^•ימאי ^;פכ

 1צךולנךממח^בצח ףצפ תאשילדירלל
 א(יב זצזגילל ד^לזחימ"אצצ^כו אמיילמיו סלו אצש
 ה$5 ב^ימיד ךאזרשמ אמשיג5 לאיע ייעמדצ ימאלא
 קל ייעמיל |נןיו ןילפג יבשמ^ל בצלו
 *£ל©\יבא^
 ר^^יארביבנתאזצב־עצתחטצזלידאירשי ימעתצשב
 ימע י^מילכ אולה אניעצ א^לפיל^י רמא(נלפגו'גל
 ימוירממתאבו ׳,מייבג מו:עי!פעלךי (?ח;#לאישי

 יויןדסילצ פיול\וליב5*י ךלא פדגלפימעול#א(1פנ" יתכלמ
 זיממע׳ו ,דא אנו^ טילמ רימאמ ךלתוזבדץיל\חג
 ,׳יגצ םעוזאיגל חלשמ חל^דוכ ח\ל\ול •בכר ךיסיעד זיאוגל
 סד;לתי^אפץלאלמ^ציי7(נעפילאי>;ימ^לעת^עו
 ישלצלביצאכי^



 ינחו זי־^ילד אנגעפ^ז^י ימע דע ןי^דיג וג םרטיע^־ךב
 ^יגיממ^מיבע^ע ךניתדף ידימ אימוי ףולב אעואעי

 אודזלתאר 3!הך יגידאומאזוצ יגוגתונעיט
 ץדיא*־די*' י יאיבנידפע די56ט\מיןי םימיביתיבייזר^א
 סומאןצדפז&^ע ךמאאיב$ םי&פפרםדענ היאבמ
 ^י'יבע^דיבפ^ימ\י5ת^^^התאלםי^
 ךתי האתי^ (;גשאנימיכיי^מ (!גאה אימו$ ז1נגעא ד
 ת?נד^דעג1:גאובסטבא\דהפ\:יצהד1• ^ ••(זוד^ע
 ו^אנ^ביהד־ייפ^
 יזגץר ןריר¥ ם^'£ד§ן< ^ר>ד אעיא^לעגוג יתימ םויב
 א\זיה הזיב ארפא י*1דפד ית׳ובעיעא^ ינלאנןיבוייתינחז
 יעסעיופ ה^לגמאב( זראיר^י תמד^ע^יג^ע^^י
 יליא\{0אמ\;ב א^&אירמימבמייזגיזגחנ^יא זי^דרמפ
 ^יג*\\ע\^יגד יגפמ\אעער^%יד אעדארע יגלעזז
 ^א^כ׳גזימרא^^^^

 ^פו^גדדמד$פגו^^^
 אר*01א$ועו אמי טונ ימדח ימ \\ע\ז ר־ידופנו ץי^ד רמוח
 ד&ד א^א^כ1אעיא^ע ^יזויוד אשחר*?כו ארבעיחו
 ם^ו יט^ידכו אי^גילן^5ור אי״ווט חירפפמיז *עדאיפא
 ^יגיוא&אנ פ^יד^דכ^ד טידעיתאי^־־ימחתי אעיא^ד
 ירוטיע א*ו6ב^נ^^^
 ו*יא יתטפ^נו־דמייהווואגדצג בירחפי^׳יע ימע



 0ל ^ןילויי ־7? 1

 דייכמאנו־יפגז^־נ^אטבא^טייויפ^גזותנמגינ
 הינמ ע־יעיאטותאי*׳ א ם־ביי ם־ויג^יעי ויגגא^עי !,'יע
 ׳אמ־*י 'א טיב!}?* ענמ ונמנ יטמ׳י אייט|ב'ו אתייצב
 ץ־מינ5>'יעו ה־תישמלעז ׳הזילע רטונאוימ'יפוגו
 ־גיעיד־ציעדוע־נישי^ןיהי־זייי־יגמהייזי־מעי^אטס
 י'״יגמ יס^ממ־ביותאויהידפא־צ זעדה 6־נד הדג

 •.י״אנאייא זיעיר^אטמ^מיגע ע־עיי ־תייבג
 טוארמ^ד0תרמאי;1ץרעאבמ6ד^בהתאו

 !יע

 •"'"ימרו"^ דמצ'דימ ^־י 5י>איי^ דד?1ני'״5י
 ווגמ^ייר^עלג^ךנ־מ^ד־מ^ד^למסד־מ



 ד^־ל־ג ישד|י םשנואו ;ץ!ד<נ*דא
 !ר^י5^ה\זז טו^יצ םיומןעדיזיזע ישיןי&שנואילחא
 או*שנויי^ןו6 א^לא^י ימע 1*ב י^לג אישדוןיד אמשתד
 ,הישא איעיףח ^7אנא־יאאימירט ןוטידיזט ישדז♦^

 1!ינרמדאימ^^רגויביד^א

 \^י ^^^ע^^ונז\די5^\^ד;ז(יח>פןדו ?טדומ יעאבג
 שאגיע#־משגב;פ הידעומ םטח^זדהש?חו0םינ׳ע
 א^הדיגראםאג6^זפתאזזזע ם;^י^ואו^ץ

 םי5עהוגל¥

 יתיאא\ההאמעביהי\*.גמ^ר^גןאיןד\רעיפזזלכ
 ^^גממ^ווב^ר^יבא^ןב^יבודישכדמאגו^
 ^וגפ:^^5ןידאי*ד\{נ חמיד אייהא5מ$זל6פג6^

 ץמיא*
 ח?ו$א$
 היזגטה
 ת;3 ם\ד^י *גז-ג גג^ו^מ^ ת^ח^ןדין^נגי^גגימא^פ
 ו\נונחצץץ־םישד^נ;בש^ץל^התא׳רהטזעמ^ל(<ל>
 %^י\יהלי העבש אעי׳&ת ה^ד^דב^ש*מיפ



 '0? <ידןי־;י

 "ינחריל" עי* 8(6 "דבלהםי; 6^ םהיורדח ץי&יסע
 'י£רמא ינ־וגר^זיא 6\• 8\$>'י ןןאיל 'היואעיאיי וימ5> י*_
 די<ז6'ר6אמץר^בם'יכעת'יכ־ד־מא''{׳:ו<'י'ם־י'<'
 ^יןזימ/יהט^ץי^צ^יעפ־ימס^יאס־רבעה
 !יעראבזיע־סמ^י^^זינמךייינגויט^זט^דח
 ר^בארויעיאצ״ייע ^י״אימ5 (;יעי םע ץיפ^יי
 ץרומם־רנעהחנעויייקיובמ^חיו^ לזייילעניע <\'ילמ
 1ו8אמר1מ*״ב!י יע ץג• יל/ל לנפי םד*ם*ע ז״יו

 ־1זח• 6אי ויעראגאעא *ליו* ־יעויגוג (\מיאיר*
 הימ;זיליבץייע ללי? ל״ת^ר עבר ו^נאיאמיג
 לדנומלייעב'״סגו1עגת'*׳מ־יתאני'י-<י5^ר55ימד
 ז^א(י^'מ^'ר־ט\י !*,ות'יממי ףאזיץייאלוילטז
 !דוזוגהתאי ,
 ה^וד^יוניוי ((גב^ר^יויא^־גי״ד״^פ
 0$ו אב* ־גלר^ילבזלע ע!נ|מ ופ$לל "ב\\ימויה
 חמיי6^6^פ^\ר^ב6|\\5(^אר^''יה^ע^'יגלפז
 . -* •"■ז•.^ .י״ .■־?.• . _ ~ . .׳..1^* \י*ו*א >^יי# א *י*ו

 י/ רי\י\/ר\\^מ ו-י.י\־יייי;י ילי ־ י׳רק " ;ז7. ^{. >
 י^מ^ד^יר^מ יד\\כ^ אנ אד ידטןי

 ץ^ז\י^ג1ני^ל{<מסי^ג ד^בי&מיו ןונ־^תז ןיפב

 יי(



 ן^ידפ־*תדז(כ5?ד {מ םתיתשו
 8א^יטן ל$בד ^*וילאמי ןותשחד עבהמילאבית

 ש^כחממביו מ\ל טאיד^ם^עבשו־־^^יטןי
 \^י$בימעיי'ט^
 י^םי^'יעדמא אצרה ידבע ידבג^מ ץרביג ץצתדו
 י!ז'שערשאיטפש

 ^הראי^עביד^ית^^
 ימיגשד יתי$ תי תידצעי דון'נעיןפתזאיו^עי?צ

 ןעדי ־-ההב
 ^מ\י !>צ חה^דאיעאנא ידאילאידשיתינ זולייי ־הא^הז

 ישאידעלי^ש^ויג (נג1ע5 יצ ם'ין^ ועדרי-ה^הידו
 ב*וא5 #פיז ם$ידץ די5םג£אזם$מט$ דילאויבו^עוס
 ^דעלאדשימיב^זז^בןזרצידא אדנמע \!עדיץ-6יל5
 -?5 ^ימי־^ חהנמימניכשת^ד$ץרז?מב ץו^שד
 םהיעשפל ה^אץנ^ב־^ילאצי^^ט^תאו זןלאנה
 ח-ו• •דרמהו ן\לתבא\צכ>ם^מטפרמםאז ליחא יתישע
 ' (י^נינ יתניצשתי^מו (ןהע0תיע*יפתא

 יהמאר\בןלע״נייבשתאבישא ל)וע $ה• ינדא רמא הצ קיל
 ד^ו^נא מדפץכב־יישיי(י םשד יתאנהו'דא^שית^צ

 ע%אזדשיתיציזכיוע םי^או בוקדת^גתי ביתא (עפ
 ׳ישד^ד^ורשת״י ^יהאדיוע אימהעזמיתרזבגמינעיט

 םמבשביב\^עמדשא6^עד^בתאץל^בתא\#
 ?\ר^צצמאת^ ׳ידהמ ץאזהטציל םיחמדאילע



 £ יז ןי:ח*
 ־^1

 יצ^דידז\^ערד0דע \6ב?ימבימדן וי^ד ^ר^פתר
 םמ\* יתצבלוםימעממ&א^בב^בידיגמדמ^ז

 ,־רזנ) ת^66 א^ימ ימא ^נייאר^י תיב^ע יחז^זתא
 רמאיל^יי תיב^ע ישד(> ווזייתיתיצפשד \זלנמ 'תניכש
 א/^בזלת^׳ר^^מאד&ד^עב . יסי^וע
 יזיפזיי^איחא ז&י זזי^ע עצדאבשדחד ר\^ע5לג$ה
 \י^ביימ^')וא^ביז ^הייי יולע המיה ד*הםז£ פ*ענ דיעה
 'ע5ד*ב^ר%דלענ אמי^י ה^ייב אנני^ת ןק£י*׳ימח(
 י^מי^ץדה^ט^בבמתילת^יאדרמבץג^יי^ע
 סיד1?* תואימב־יזמתיל יתיד־עאזי״ס^ {וסהאופנח^

 \״^ע־ו ד^זזפגר^א־גחט^^י ץיואלא יגאינה
 $עא*זם*י^ ^*לעתיי^ד זואובנ ודדביבגנמ ויעדממכ

 ןטבכ י^עז^ח^ םייזט^עט^אויד^דאעדא1?
 ?י זואדמיפדארמ^יאדצדז המ$ יתא א\ו!ף !אמור *וימ א£דת
 1 ׳.רע^ב דמע אז^דימדרגזיזז^בסית^תפות^ג

 אצ|ייפד טי(דואץ)זיגן^חכ היזיזח א״יבג אהו ןמ^ל יתי^עאז



 7י 4*ךןי׳

 ךב^^ז\%יבדר^למכםי(<זי אוהו אתחש־מ טןו הידיב
 ט^שא^^ל םישו עמש ךינזאב׳ו •ןטיעב האי םדא

 ^דגהדנההת^^ה5^דהןעמ^צך^אה1<דינ
 םדאיבאייבג ימעדיולמ^ ^דאדש* תיביל האי הת£ דשא
 *ןהידחמ אנאיו^ל ךבי^ל רשו עמש ךצדואב^דניעציזור
 י*ח האד^תי יוה אבד׳ה אצוימיא ךא^ח&׳^לייבייא
 ייבו ביבה ביצה מי$ ץוזרמהמוח המז^אד^תיביל'

 נזויהא דמיוחפטו המאב תומאשש האמה הגיזי שיאה
 אהיצ^ל אדצמ אד\ש אהוודחא הנה המון־יר דחא הנזי ^ה
 תיש \והנימדאד אןוהשימ טן איובג עב׳ו רוחה דוחה
 איתו4 מ;השמו ךשפ( המאאיהד א!ומאכא־מאבץמא

 ויג$ישא רעש1** אגנייחא^ אמוילו דח אט(ל אצי״טבד
 דחאהנזי יעשה ף^ראדמיז ומ^עמב^עיו הדנייו?הךדד
 זו(ו\אור ה׳ימפד אעדהל^רעז־בחר דחאהנזי דיחאףהמאובהר
 רה אט^ אעדאד אפילתי השמו יהזצדדבה^הו אאנדמ
 ךירא דדאהנהא!חרוזאימופ יחאט^רחאפיהמר ^יתופ
 ^אמ יעשה $ו תומא שמח םיאאחהבו באד דח£ הנזיו
 איגלו אצדא דא אטל אותויירוו8 הנהמיצהמ ל^שהש^
 אע יאד אפיהו ץמא שימהאאג־יס אדאיבו אעוופ דח
 ו$שהפאוףדאד#ז:דחאטה וינידמ אעימדאמידואידץמ
 אייגץ ו*3ימ אעיאד אמדו^מ* חשמו ידחא הנה תיצחמ
 עגמא סימש^יאויעומא התנש דעשהפאואתא דמייידא

 ^אונממאעדאדאמיר^תי חשמי •תיצחמ י£שה םאזאז



 מ \ןיזחי €

 יעש$ יאתד־־ט^למ אעלמ^י&או ץמא ץהל3ו רוילאז
 ו^^תהאהימ^^

 אחשמו חזזית^ דאאחשמ א5דכה$דחו אבמ ה^לת
 רשע לעשהה!ופבה^אדמ%5מו א&סא^א^
 אימופ ת רשמו ־ת\מא5רישעש^^דע^ךראמוי0א
 ד$ע ת^דמ אעימי אפרו א ץמא ללע אעל]וד א׳מעמיד
 הפמידו&ג מחאוומאומחאהמאמ1אמה טפ^ולגו ־ץמא

 א5מץמאתי^אואוא5מאמ\(ר?איהאממא^חאתמא
 6ר^ענ^ו$א^
 ^מי?אימאעל3רמיהשמו^

 ^ייע^^דע^ץמא^ימאזץללעא^ןפהדגיאל
 יביבל בבללעשה לע^יא^אולמאבי^^&־ייד־יא^וז
 איזוהלל א^רע)אלאאיחמא זוה^גול ץהש א%מזד5עז
 ברוא טפ¥?ע ח האר לעשלט^עורוהל לוהלאעלאד
 6לזייה$עדמ אעלא צלו^המא וכישמה ימטפה לעשה
 -5דא נחומוכא *וו&הו־־ץמא ץשמא האט אע ל?ד אי#ןא

 ןו*ימל ץוצוי&ילמת^י^ המטפ1? בינלבינלתוג^אז
 ץו5ז$3לי$ ץצו לוהל לוהל אעלמ1? יטוס ץהי^׳ו אףן^ד

 ר^יההףץה^אטאבר־יאמ^מול אילאלעזוטיד רוהל לוהל
 מל^&ש^בי&לביבל * לי^היד יושעהפנ׳לומבש^הגהז



 ^תפיחו אלזאתייב^תרד^ל יג^עאורפמז^א
 ה$מליו<מפמילע ^7 זימירמ יו חס דוזיס אמלד^ריבע
 ^לחצמר$מלפי*ועשל ללאתמעד פ*ל$של ףתכ^א

 ןמ^ח^מ\ךונמוסיך^רמאח^מץוחמימיגפא
 (מ&^נאיג&מ^
 ל#?ל \\פ^ץרי\יגפ ל^יעשאו־יאנו^ואזדגיורר
 אלי^ינ^ ח^יו^ח^יפד ^ע^תמו^חידז ^^רס^גונז״יחד
 ו סינ ל$לש (א?ו •ילדתו לו חיפלוא חש מ םיחירצ את^ל ׳י5
 ו\%ל^לעש?ת^מ5#א ומ^או׳ןליאז#מ לשו1?^ י•" ׳;1י

 דו*זתז*יהמ(8םיל^ 1 1
 תלשמכ ל^ילומ^ו ־ילוילאו אפמ התימו אצמ התלת
 ^י%ח^ז?ען1ימז6\ ^5נדז א ^ילכ^
 לל^דגפלש*ל^$ת^5ג^ת1\מלא\ונ^ללייא יד ד"

 י^\י^ץ-םיהטפל\מד1<זו^עףעצשת^ע־מב1!סיל^ '!•?' '
 חגרד^ אל׳נדמ חלואיל ו־לתפי חעל?> תלשמ5 לית־ךוופו
 ^צפ^יצ^יע^ויחיחימ^ ילהואו ליבו^ילס העבש
 ^יןזמיע^יע^מימ%ל^וזומד ל&שלדגג
 א^י^חיתפל אעל^יב^א^יונ אתלי^אעי^וז
 1ןיו״וינהלח־ עלתימ חשמו אהגדי&ו
 תויונפ ומרי1<ו'ו^לדמו סזלללךללדעשלגלד&וללא -? י*;

 זו\$חזמפדלאעלמאה1 אמולל זרלואב י^לפואו־-^לאן־ו 1



 /י
*1*4> % 

 י^זז״מ״מחי
 .יי ^מייסי^ר^דימי^הר^ב־מב־בלזדד־אדוח

 ..״.*<־,.*״*זזו!״ א&לזא ןימא !■שמח חיאה אר5צ

 יל' י^ז4 1 ־־ (; ,..;יי־ז 7 ן_
 ז (<5-מאדחיזאגמאדחחדזיניסי 1״'מד^ ירצואו

 ו^ל#זםזילרך.ררלמצ^י:#ח לעשזי״חיייו^ע
 א?^ת^ו^י^יית#יאמפ\יו5הךידךעשאדא
 חאמ אמי^חיוויבעיימד ע׳ירינ חשמ)אדייד חרואב
 -זיזי, דמיזסהיררעשב־מ־ג^^חר^עאנ־זוימא

 . 4/ ^1/ י %י׳׳4—׳ דר?*<״..^4-1.4, ד*־..־*.

 יחזואומימאשמחזס־רשעבחרז^אחמאפ־שמח
 ־ח\מ^\א^ה^\'^וז7אחאתי^מכ'חומר1אויחילא_ז
 י מ ^ ('*ולע ^יתופ^ ז^לגזו ר\לל דזזול

 ב1\יז*^
 ^ יל&ז \דלע ^5ר1 ר\ורמ *ר\ז1ל 1?מדואזי0הזמא^מח

 ? חדחמרמיח^ר^^אייזמאש־מ^א^נ״־מוי
 * ״> א^א^יהו^^^ז^מו^״וחוז
 יי ז 'ימןא ־גאב־זייח^גרדאטממ'חוגידז יהזלא דע קרזכז

 •^אחחויויצ רעשחחאדמ־זפידזיה־סד־מעפח ינחיר
£ 



 *(י?זז•

 אע־י5י ןו־'ח$מ'ז ןיחממ חרואבאת־וג תזעורדיר
 גוי^איד\ידאיהמ',יימ6 \ל9'ל־אר ׳^א> ^ ,״
 ^דל(יבח^במא6ישמאף,1ואב'^ב'ב^ץ^חוול? 1 ז
 ^אהאמחשמכדו\מיי1(<ז'ה\'לאז'ה1ותץיהינא6'־7^ע'
 מ^^מ^אכדזארי^רזזוהיה^אימה^ן^ז
 ^אסי^י#^י^1מ^אז:ןר9!זץיר56ו>דפע .׳״
 אמידד די1מי1אמרע*נ;וגרעמ הע**1 טמו ן$מו¥א *4
 מסידץודאמממי אבמו אצמ ;הויזאילע חתמזאת־יבז ז
 1'עימי'גועמיהרארזווץמ5 דדמו (ופ^ד^א יגא^ז
 \מ'דיא\^'א|את''1־דאזיאנר1ו'*׳מ5די*׳מואגוננ׳!לח:מפד ידי1־ "
 וח^מחבדריזדיאטישמחךדאבב^ניבסז^דונויוחז ז ז ז

 ואנו9ו*!)ח*א(1ד וימ !*1י ו*א

 ירמתו י־יל י-ל
 ***** ו ז

 ז^תמע מתרעמימדממתדותפזירתו אפמ זידותפ
 ד©י€6
 י^י'^ ת^ת ףתפרז^ו תי רנ ופמי

 $עא5 1<^מ *יו$־מר *רגעידו $וז ליאד^ ם3£ יע&ר

* 



 ^דוא^ד אנלח^בע^דו \ייומפ ץית אלופג״ע^מ־ד
 חע&ד־מ הפמממ^רש העבדאיץ דומפ ץית אעי3יד

 ־\־0^י ^%מזצ^ל>^ הגגד^ע רעי&^י ףמ'? הצממז גחלי^
 ^4רבעיל 1^המ ^רזמפ העבי^ד אכמ ץלזמפדיע^ד??

 ^7\עיל מו צח?די^ זיע5*ראזיו^לפכ];1*%כי3 א.יגמנד
 הבסז^חו מח^ו^ב^דז^חונדחא המאביאג^ס טבא
 גלערתאוולח^י רי£א^פלתאוילות ^'ליאמחאהמא
 אופ^אמיזג טב&יא^לעיל ץי^יפ העציאץ-חעלז&ב
 ^תמאאמז^ג^ו^יחאממאאלןפוג^ו אדחאתמא

 ^הגז^אנדלעתי^^יאכמתי *ומחי חלילעאדח
 ב£5פיב$מיבבםיגכ1מדח* חפול (ני£פ$חז!א^ד\(י
 •ךזד ך^פ {'אפנ^גיע1י^ל^ ד^גתו&דשלל^ז

 לעוד\ללוווולאו?יוא*י זי;מ זיחבטקתביד^עבזיעיבל
 6ידו> ןז6$ ימטפ6 יעשיל המורמה 'א3ונד^ןיד^ב אז<ל1^פ
 םזרילי^ד&^גפוספ^רעשס^עלשאימעפררעחנ
 אע^ארבמ17^ל^יעצהי^^^ף^אד}וא
 אנו£יצי יביעלדאמד-ג אתלדב י׳אוייל ^ע׳יל האט
 חירזא טא אחממ על3י ר5יע'ל ד(ד א־ץעדל חיואד חליפ^ז

 $ ^^{^י^לגפי^אזוצץ^ז ^אדבדרזאלופינ"
 אליתפד אתכ^אדימעילייליפו ית£ל^מץמדמ^
 י^אזוכשללו:אליבמלטמ ירטנ אטלכ^ל אמזלד חלו#ל
 תמלזו&מלתלו^מד^^
 אאפי^ידו י ן^יד^יל ה^וד5^ "ג^כפמ םלב^ד^ו ^יו ^זנ״רצע



 ^אא&דמתייטמ דטג אמ^אגופיצי חר^א^ד
 יטד יי^לעצמ זיבירןיד ןחע יגב

 י תע^מ ז\־מא זד^ימ !נ1ר*ר\ה^א המ.י0 •י^א דנ^ויזית^ד^ז
 ?ירמא ה£מא5רו^ א#ו*ד מיחשמזימיבזזעפ^ד !דבוזיגה[

 '^גאעזי^יי1ג6^יאא5דמוע5^ץ^אזד1<ימא1יגויפ\
 מ\מא שמחו רפ^ת'מ^שמח פ^אילאדו^ו'מי5ה $ן*
 ■רפמ תמאתיו הפמתומא^ דע$פבןו^ןופמ
 ^^ימא^ן^דאדא^מז^בד או&א^עאו־
 ^במיימאת^^עימדאזת1עאצמ^^ימחן^צמ
 י^עבארזרמ^םד^עם^אהךךו<^צלנ ןמאמילת(
 כיילי*ל*לא סידמעו ץילא $עי ר^את^עמב( המא הר^ע
 אדי:ד*מאח$ע ^1די^צדזא^מדחאזןפמ רחא
 אייאד£ ^דול־נעזייר (יויימד ןיגר׳ובו (ימ£ ירז# איוח

 י^&דיא^או#^
 יגרעא^אחברר טמב6יתי*א^ ופל׳נב^יתימא
 ^מאמיאמאבמ אלזפ ^מאמילי אילאתחי^מו אדכיה1?
 תזגמהו^ו1אד*ע^

 םיעברא ןצדארמר זפממזמא^מאג (פ^נר\י9אץ;>גחחא|^
 יפת%מאר6ע אעדמדאיתטוי־לינאםיר^עבחרו :זנא
 ז^הר^אץמ׳ואצור ^מא^ימאזאצמ^מא ץימח אעדי
 -'ויאדומר רמעפיל אציו^מא קוקעאלזזפו ץמא\יעבדא

 ע§*> זימפ^ב8רדמגאא^ל>חתפ^זני ימא ביג^רמפר
 אעלא' \ימא^דוי אעלתי איא רשמו וי^עו ־תומא



 םד*ע והר^י^י^עב^

 ־דיי? דמיז!ן*י<ח\^^
 ^3דביב^ביכפמ'מ^עביו<ע^^בח^ת0מא^ץמי5ה
 אני^אינדאיתיפו^&מי^

 עוע^הז־יג^יוזאלאמ^ף^מ ריאל ייאל ^ימאעביא
 *^אי^בתיאגו לי>נעפ סיש^י ^ עימאעד;

 ׳ודמיל דוחזריזורוזדיחמידוצמד^ידתוכב׳עיב^יירסכ
 ׳'זמינבח^^ידי״אר^^יא^יזיע^גןזז־י(׳''(׳^
 ;'מנדמג-נתעייגייי מייעמרהייע&יי ר^זמו הבחיז״גי־ב

 הייע^תיג^גרז^עזזיעוב־בסב־בסהיועמילדרעמיי

 י^כי^מ ריא^ י^ ז^מוד ^־^דמימרז^^אתו^^
 ע^מ^יי^גאא־חחץמאמ^אט^תא^מאדיאיר
 י*ימו*א;^ץ^

 דיזואףימ א י^ל׳גח אי?לי ^,אמי א^למיכד אלי!פ



 ז׳מ ^ י׳לח׳ י׳י ? ס ר

 ^%ב'בדה־מ^םיי^>ב!ר־ינדוצ^^ר ץבויו^דד אי?דד>כ^^
 $מ רורצ רותס ןימא (ילע אזת1פ א$ו$ ןי!נו:ביב$בי:מ

 !ביבלביבסתזוסאש־^
 ן^ופגי^^נרפדור אעד? ןייבש י^ד$> א&יחמד אעיתז
 \יל^ץ;^חחיב^ •#*וא*ח$ א^ו^׳־חיתפד^אעי^ז
 בחר ^ךריעאפחרסאט^ר^א ןיטבהודןןך$ דואל
 מדאוב^ביג6גארמו^מא ןטב^ריחזחמאפיעבש
 ח&דעיג ח׳וזאח^ אמיו^יב םידןיד אעטבויחמא םיעשת
 י^ה אלופ ןימאשימןו אמבד אדתזכז ןימא ןיעבשאיתופ
 ^ראמךדאמי^אדדמ1יןימאץעשתהיצדןאור!חס -־
 אגחאאני'בתיחשמ\'דמאה^הימא^זה^הז^ז^^ י**
 י^רס^אימאצדוו^^מס׳ואגטבואמר^יבוזימאדואיפ

 ^ץאעראדר\חלד\ח^אזר^י(ירלגינאדאפט^יב^
 ר£אזץ$לו ימט^ת^עזזי^^^־יןמית^^צז

 יי52



 אי" *(דחי ׳7

 ו^^1ד\ו0^^יי3>זת^מ^^ימגנופ5נמב5!נ^גו$ייי^ה
 ץ&מ ר\ןיפ רואל ^דתזל^עג א*ד5?די זואוג אאיבדעז
 ב\יוהן;בז\די*ת\ לי^מתזפיבודכ ר^ע\י\זושלפ אל^מו

 בי בל תיצה^א ד־^ע זפור פרמת^רארלבעפו ופמ
 דבעא^דא יפאואצמאמיניזל^ ריפעא^נאו9א\־ביבל

 ;רע ץלא,רי?'־ירפ דגלפאאיב^פ1־# ף,זלג אלמאתימם^ל
 ^ערא>ג^כי^לי^(5י\^עפיימתרגל'בחכדח?פרלעמ
 אידתסלץב! ןפ*?ג ץוחכו ץצ\לפ אעד^מא^ועדיע
 ־זו£ימלהאדמ$^ד(לה יגיפ1 ^4דגר^זמירכ״דזר־א^רבילד
 ^ץ\זיחפ^\זחייזפכנייב'פא^צףמיז\\פיסדאר5'ל
 גימע^מ^^אל^ולדאזהיפ-ג תויצאיסליל ץעחבזינןו

 .1־.^־ •-^- . . _נ!11_ . .1"1± *_•£ . !1 £?.^1 ״״..11.1 .\-ד־. .••. <׳- 4׳•

 ץררקוימזאדח
 ^דענע^לי^ םיג^ע רלאצ םידרנתזם;בודלרכיהר
 ץי גיידה א^כיד יש^לע זרילע ף^לגו־ץגזרהינ םירואה עפ



 ג:ג0 ץ1יי:זיי 00 י

 יפ10דע אעאי אמפי^סו ץדויצז
 -5לא טינו וצדכ {כיד#ח תגינט^פיגחח^^מ א$לןא ^

 ^מר?\ןכו ^גימט ^וכמםיב^ורזת^מוע^ום^ן אהתו^מפ
 יגמח^ןיסו אנויבמ?יחמ\ או$דו א$*ו^דע אבדגו אכדנ

 ^^איגאיביו1 מפ/א ■ן*וי ךאאא הנןץיחהי/(ר^ו<
 ^'יג^א^ו^אד^ ^בהימר^ן<ו^זג^יגנרץ?א

 ^י? טידעאז^זפיצ" *!4וזא1? חימפד אעיתזויואב אמיי£

 ןימא ץ\׳מחאל1פו אג^ימז־^תפדא אעדמאמ זימאד
 ר^ר^ו<ר^רדמזימעפארג״^י#םי'א^עאי;ג

 1^ד£פ>יי^'י'^ח^ע״^4גא
 וויעלץ\ח^אלדגץא^



 **מח\!צואז$^

 ר^^מגה^רד{י^כ־יז;י9^ \י^מחהיכדזא אתכ^יד םך>ד

 ןימאז^מחאמ^ב^^ר^תה^ך^פי־י^ך^המא
 י ■ח• ץ&סהמי^המ^מייולי יגאהאיצא^ביהיפא דעץ\הז
 ;י ע^מו־^יחררץ^רגהיי זאבבסיי^מאובמה

 ^6ירמ (\־היד ^ע=י אהמממ אג^יע יצ ץ^לאה אמכ>6%
 יג^אזה^ג£יגפ*דא יכידחה ךרא וניהה ידג בחלבי איחידב

 *חממ הרואבאתדיד איתוכד איהוצלמוה^ד זיגבה
 הארמ5 ^גפיר ךיויוזןצ^ א&ב&דזיואג^ז^ב םדהד

 אץרבער^מואיזגא^ זיודיפי אתכיסד יעדיבויזאובב
 ^ ד^׳^^איהברמ ה*וגא יא^א םדןיזגר^ירא

 זוידזגא וצפ^י^א^תמץד יזפמתוצ^ד ייא
 ןנ-ב^ץו^אזניגאצאפ^כאי ד^א^יויה״׳כש^ הנה
 יי־תלו 0'ץ>הןיה יי*>הןר \הטים^6:יץ5דזיד י^״^י הזהייל
 יזנינג׳ הצי^ י*לדי0אץ־י^*י^ םווימר יכ ם^אלדי א\;זוה1־
 ♦*לכ״ד^ח מכי^ד ז^אא״יוץיב&ריד אדורדיזס^



 3* ;?ץידיחי

 ^י־־י ,שייןי י״הרןיאשימש^ י׳זבידץד^גהפוי׳55ו
 *"*?י ""'"'י^״נייי ***ר*•*!^

 ד^!זיהךמ8לו<^^פע^8^ץ^ן<ה>*
 ה%^^ב!^'*ךץ>א6גידמ1ו^ד6^זזו״־(ו־ו
 ^":!5נ^יל^״יבדיים-יח^־רב^נילד
 ^ממדמזיי ^-ייייי-* ל**יי**** *, *>]*י--*!**•

 \י^פ--^ך^ייטפיא)איע^הד?דטאל׳^7נעפ1ו
 הרואבטיפאדו^אמיבג־יאשיצמ• ל״ישו־ביבסביהס
 דדינייזחס •י* -י —ישמו א״גי״ינ ־1־ ׳איל ר*י$ל א**י*
 ה־יי׳גר דגל3 בצח ב 'דאשדח לדימסגןיב היד&ואוא
 הז<משיד^א-*־-ש'מעןיבאהגד>כהחחש>נ־׳ביבל

 *ז*יי0דח ?!23׳ ל ללידייצל !אס׳דאסאמחש־מטןיבץגא
 האינ שימה *גופל" חויחשיד••ביבססדיכהיגלב הטא

 ־שדזלוימ הארא לא״ראידאס '־'אסאיורשיד •>ב• ־;*־
 ה *ד ש י ד א חש דא ד י י ד וי 7; " ״ ד א^י :י- ב פ ט (י -י א ד

 ם%!ואנש סא ד- ד הדי חדאא בבסיאדלשי־ר טסב ׳יע־י
 ןגאל^שךיי-שד אביעמל-ד^ד י־לזאא—דל -אב
 התביבס^אמ^/-דמאא*-^רדא^ <—שידצ־יב

 ק^יאדף •י ,7<מ שמחבחדוד1אירשדל ךאא
 אכרי א רלי\זי,ל ל*י^~זש ***דשדאירזיי עכ״יא״ייייי״יי

 *■ לד אשי רו׳האש-פא״ •א *ש״ר״״א'—!*ולאדשיד^



 ^5^זיםידויד\ד*י*יזוגופר׳^א־רעי*> רעיי^הירא ץכ^ו׳ז
 ד^אדמברמו^הנדמ^^תפד^עדמאעימיר
 ץראל\ םיבר םרי^כ ?ר1וי> 6׳ ד!יג רידמ אבראריי(/'

 נו־ו?נ אעיאי ץאימ ז״^י5 זיימל 'הרנמד^1 אחתמ
 -ר^אהןידמנ־נגילרר^אלןזרמהדאדמכויה־ךידיזמ
 דז^ררשאה^רמכמיאדייייר־עהתאתחץיץאבניתאר

 •זוחד^זחכ'ת'זחיאיזח\ז^כייימ^א^ו<ורבנרל?רל■
 ר&ידע ־יחיזחד אח5 א\ז!זו אגו^י מ־אירב^ו דיולנתא5

 יעי" דאל־בר^א אנהס• ד0נ1 יייפאידע ת״ח־טמי^יאו רב3
 חיו\אבאת£5 ■^תא^איחדי&־ךוג ךרד \יג3 רשא

 ^{זטל־^ז^רטאיעגויייאסמ^חיויויילזייירפדאעי?
 *ל\ר ־גמ^טני *יליגז״זגדיבצ אדזנהנזיי דמ^ינ^י

 זאאיכ^דא׳יקי^ייתאאזזייןימיטאמיייעז^עאן
 ז־עןלטזיי^דמעהדשי׳^מ־פרמ^אדביוינעינשויי
 ^%ר^י%^^זמא^וממ*ויעיד^
 ^טאר^־^דתיפכהי^וזייןזלכפיזןמנואפיוא
 /;ס^א^ת'גדןא^6זאדיםי^ךא^ד)נ־ןזמנ

 ד&זטןיומגםגליוינ י*יגפע סמנזנהליכלד1 גמה "*׳דח
 ארשאמיבדנואאזיר^יירטת־נימזןיגסלארניי

 איזזסיד^ילאיו^־׳ ־;5וגבק)ו דיניכי{׳ "מ4׳אד ינינרש
 הגלזיד!ןז>א 'לי^יו או^לא*יל;מינדוע ^אסז

 יפמואםנגםזימניאזימנמ־נידמ־לגפבו^זיתזנלטכ



 םי^ח*ו£מטו אוציבו וגיבריןירוימ^^מ^ןזסתחזינו
 ^לג5יילנ5׳׳ ןפ&ב^אלכאו \שע רש* פמופעונהבישד|ר
 יגירזע רטיקג^יגטב1!יץיןיממיציפיל^יבןיב ןוןיויפיד
 *משמ;ווגי^ו\סיגיב1 ד^מץבי^ממיב^צו
 ־יזגוידב ןקמ;ימדיגו ^5עך\\יתציעזתבי^י1זיד

 ימנ5שו טממ היצילמ ירגפו פתוצזתא^חיויהתע
 ןוריכידמ 'יגפ( \ולתועט תי ^^ךע^פידוע*? סליה5

 ז&^דעילזסטיב ינחעפש רש*! ימיוח יטחי^מ
 גמלכיזז\'ב5ת^^רשדי'^דג1ר הד^ףבהתן<
 ר^תיכיח^וןו םדאלבמא־תגפמר^ ן4דמו פהומזגועמ

 ־13 *\ י^צ1ןיטתי זוחשמד זורינןזדמ זועספח יו *עיבנדי
 ץ&ומזץאממ(והגס^ינהמרצי ו^ער^א יבמ \#לכג
 ^ע^^נקרןנדלכז זנייז^מכו טא? ז^יבמו^ זתרז^יצ י

 \שעו ץת^חיכתאו )זויו*דכתון\ומשף םאגיעדפתפו7
 אמיבמ^\^י*חמ3ח^^^^

 ^,זגילכת^^ןורוץ ד5\ יז\6דע*נ\ ילטןיפמי זזפזחטו
 זודיטיע^בו^

 *מ־־וו^ז^ זוירטיו.׳ •,
 בי^זי שלה ביבמביבל^^כר^שא^עת^מתרזמ י
 ^\\לץ;'ר^^י3י^י^^אי־.ת'3^תד1מ^'מ

 *צ\יד\*
 ח׳פטו למא^מומ^ורןבזמרת^מת^אתיבד

 ^לאזבי3ד^פ^אז^ז3;\ בזודלמאזלמא5 ןייחז



 אילד אמזגאפ א׳מאג אחצדממחשמ ץידאו דבזלמבגרה
 ףי^נאפגיגו איתופ אתמאואממ&אמי ושתו ד$פ1 המא
 י^צד^ל\זןטץדן^^מיזרזזר^ר#התפל^ה^
 ד&פחוותומא םייתיב רנותח^ד ררזע^דע ץראה ליחמ!

 תזמ^עליא^ויגאהרזעה^ע רגט^וו^עזוזנ(^
 ^תיעדא אמלנ$מ דע אעיאתישתינו־דיסמרבוררז
 דעאחיייעז אח&ממ^ אדחאתמאאדוופו למא ןיתית
 ע5ו*יו*ולחזיאממ 6 אחפו לי&עבדא אמבל אתמלמ
 עביא אחבדמו זע5ראתוצד|*ו הילעמ^יאיאחמזתומא
 םימש יד;איאחו־.עבר£ איחגד^י איליעילו אח5דממ'ו חינא
 ;ויעבר תעבי א^אע^י בחד הי^ע םיתשב ךילא חחשע
 ע^אזמופירהעאתד^אצדואידלעאתיתאחבדמז
 עבראב ן^ברשעעגדא היזעדז ייר\לםל העבדא^לע
 דיד דחא ביב^^גיזד^בימעבד^^א ב^והרי^ע
 !#למו;םדלמנפו(ימ^
 ףיטללעבר^^מזפייפעעביאבאפדואירטע^דא
 דר אמיושתו אממאתוגידפ רותל רוחל דילף^ימאפגדת
 יאזינדורד (נצממדיד£ליד$*ו ר?אמורותל רזזדלאתמא

 מכ?מ^מ^ר^יי^אר^1*הצהףו^צי?אדמאיו
 יזל רמא^סרויידע זירזירוהידע ויידע תוילעדיד {^עה םויב
 םדב אחצר^ת׳וךג $א םירייע דמאר׳נדפ סדאדב
 מ^כנ ם^-ד\ייע^*יזמל\ ממדע ידודע^פמ.ד זד־ימז״דבעמא
 ןיודץעראפ פתרשא&יוילה ם״גדבמ^ זרמאגיי^ייעמוק



 •""י י

 זיתימטת^טח^רן^ברפייננ^^הויי ,גלאפוזנ % םיבוטר
 ־*דמאט^דט1? \^'יץי אעדזמזזנאד יאוי*לאטהכ*ז
 ימ^^^נח^^ז5אמ\צח'ד ידוהרב ר!נ1ו יץב*1^ אי4>ץ9^
 נביבס^4ג^אזר^זעיתוגפע5יו^אזו^גי^ע5ד1^ע

 ה'מני|עביא^ע\^
 וגימ;י&יתוד^ין^לאמו^^עז אממ^מת^עני^ילעז
 ז&דד^פמבוצ4!־^ תאטחהרפלתא תח^דזייז^ע דפצתז
 יזוד^רתאבהצףזיח איחטחד אלזיחתי ב&ח^ד^ שז^מ
 פימ^^^יעי^ביד^טי^אםטבוי^דןייצילאד^לפאגדיצ^
 אניג3וא^ב1ירפב^טןריש?ם (ד&זמאתא זאטחז,חו<טזו^
 אמ5 אחצדמתי'יפייתו אמי^לפי^ש ץזע ד5דיפ?בי*ל^ח

 ^•אזפימאר^דפ בילןימ אטאמ ךתזלכביא^תבו^צדי
 6^ד15\רברזמביי^{ד?6י^מ ךת^בטיו#

 םיגדצה ס^הוה^י טפ'? פמבלןיז\ו!םיץד^אנעזמ דכד(
 ז\נן\ף £פד^י ^עביי^מי ־י^ $ע ם&א ^עהוחידמ 6הי^ע
 פימ;מ$פי0י־יע פ^א$ע קמי^מר איז^דמ ן^דעאעהה
 (בדפיו#י (א^מ^א\יזיבןלדפו פטלמאטזזדיעש גי£עת
 לוביזהו אימטר אתט^איויפ* דבענךיינט העבץ>^ע־
 חגזל&נזא ספכוצימ'מעבש'\\דצעדז;>מ^ אנע ןמ ד6יו ,לוה

 ןןצדףאץ6י#לע ןטלפצךימט ד^בש־חיי ןן$למ\ ותא ויוהטי
 ינימיב םטצריזרו םדני^ ^,ץ־ליגברוןל^בדאד ^

 ס^דנל^אופצ^!^
 ^גיביזייז אימו^* סמילי^ו ינ״ז^מאנ 6פמא יניא גי׳יז



 תי אחבדל&ע אטהפ \חנעי הא*ל#ל1 האגימת
 ולגאימיחאוע^בז!:^^

 1ץכ 6רןר5צזוז\ץיח^י1דמרדעי^ רןח ינדאבשיז־יפיר^׳וע
 ^זיפד^יב^דחלר ע^מחירו^בינריבימאו־דול^ או^ו
 ל\גס המיעטה החי י^דארמאר'דיחא או^דאחנדרס^ל
 א&^אח^&א^רי יכ^אג^אד שיאוחמפיא^להלי
 ח?פת;א'?יהי דיחא \ידהאעי5ו יע י^ל רמ^ווגסהיהו \ב
 יהיזלע י^תא^יד אה^דאיע ייא היב^ועי׳י א^ל שגאז
 יגפ^ל ם^כאיל ופ בא>י אוה אי^צ אישגאחא ידחא יחד
 יו־יי אבי^ד־אג״י זצדלמו אובייע^הזכ^ ךרדמה\ת7
 א$לוא חלאילר יעיפיןי אומד^כימ^ד ;ויבפיתיאגיהאבח

 זל .\זצץדרע^ דוד יגאיבד׳ דפ; חיחדואימ^ועייאעדתד
 רפאוה(דמ^אהזה^\מ^^
 אג\תיז^אתיבפד>ד אעפצי ע^חירואביגדעאזגע^לא
 *דע תיהטאסאו יעד אץ)ד1יממיב ת^ינג׳ד א*ו|יי י^למתא

 י־גאבו רעיעבהאד ך^ל םייע 6דאזב דד־^א דמאדיפא
 ה\לדדבת^ח^י והאיבחימא ו^נותא על&י

 ׳•: ^י^היאממלצבמיבח אוהמ^ל ךבי־לנריכ^ו זתיו#לעל1
 עמ^י ךגד\אב\ ךגיעבדחו ךביד ד$ צדאדביע יןד ררסא׳ו
 יעד אשדוימ תיבתיריז^כ^ד ךמע^ממ אגאד^לכ/ץ

 ;אי0ךימ יגלפמ^ימב אדביג^דע^ל ך£ל דשתו ה^ל יזחד^ו
 צכדצדה\הי יגדאדמא הכ^דאר^ימיב^לא יד&א גהימאו
 גייביל אגביחאמע*? דמימולאד^ידיבצפימבעונ^דכיר



 -ןי**!>ר* .•;ן־זייי

 מ׳ב^כ^עזמידנמ^ידי^םיר^־רמאןצדכ^^-
 תייהיו רשב־יררעוכ^יע ^ב65*דמבייין<יושי

 גרמ^םהרמ^אלזי^מביעןתרצדע ימ^תי ואיגשאו־
 ^85) 7 יש*י1ןימ3 ינהדמ^ל׳נ ירמ^ ^״ץגיי^תו ישד(?
 ילמיל׳נ תד^טמילטגיד^יגדנו יץ^\(^טמז^לטג
 ■ן^^יהיוגדארמאזוכ יחצ^ש^מב
 ינגן#לעל י^דןימ*?א אזפי א*> דטנ^יעזב^ידלעדפג
 ^מעעב^בפיהז(ץעף^^ץ5דצ^א^יעב>ןת5רשא



 ו^כמ^אר^לויג^
 ןירח־סנ\ע!אשגזך\לח

 עויל0י:יק קצ^ע ס^^ת^א^ימיב^1רד
 \^^דג^פ^־׳ קיזי^ריממחר^ע ירמימב
 ו^נ\םי^ד^י^^'^ד^^עמ^',ןד קג?ל י^לא
 ^^פדך\ןג^מי א^דו^ע ישאסמגע^ו במימכ
 ^׳ל^ייו אישד^ישדו^ישד^צ^עב׳וזימ^ ימדק

 ידו^5?זו*^
 ימעמו רצרשעי דשאילצידז ןמדצע^תיצהתיריכשמ
 ריבדיבעמיד^^^^

 ־גרא ויו ומש דשא קודגי יגב&יו^ה םיגרכרז י׳ייא ;י(״;
 ץגדדי רמדייעמדאיישדניבמ^מציש^ללגו^משמ
 רו^נדא&^ג םדובכו י^ל בידקהיל יגפ^ודמעו עמיש^ •1לא
 יעטמבישדקמ תיטממי ולוגגדקזדמ טביאו^יאטהצי
 אשמש^ ינ$$ \ו4*ו|ימי $'א יג^טיגזיצדפ^אירשי וגב
 גיצכג םדוביומימד^ אבי^יד5ד^רע^\שמשד ימדק
 ו־ןיייי רמגו ישדקמ^־לא ואבי המרייביר^יגנ ד יפאל ישדוק
 הדעיי קליאויגורמשלפתאו^^תיש^יג^^א

 י^קאשמש^פא&יד^רו^קצד^י זן-ניאוישדקמיל
 •דנ״חהי^ע^אםאובבר^ד־-יד^ימתד^
 ^שנימץס^ער^ע^^וש^ריי םיגדשפ ידגב^עפה
 "־"עדמ15? זו^דעימביהיו־׳רמ״עמימעפה ינ״6ה ידעשב
 תאבןורידעירמא1^

 ימא םאנ םרי^לע ידי יתאשנ (ברע ן\על
 וויזומועטםיישז^מי זישמשמז\רד<



. 1 

 ם־ת^פ יראפי־ץ&׳ו אמיו$ ויתי^עיתג^שמ^בימג)
 ץ־ךגחי $ םהיגת^דע ו*רי סיתץנילגנמו^י^ע גיי^.
 זגיהיץובייץ^גכרסו \ו^י<>יד^ך%י^י,4ק8עץו4*1^ע3זןל ׳ע1*ב
 יץרליי ןל^ע^ניד^
 םע^^עמחדד^ח^הנוגידמדג^אסז^ץכן
 םמזא וז^גהג 6בםיתירץ^ רמלרי^א םזוידגצעאוש^
 םעלנחא \^יץא^ו םירחא פייצמ^כ^^התגשילכ
 אתיירב אנדד4ל ^ן^דאמ^^צמב\י5זוידגבנ
 \״^מץ)מ ^ןיגאד ^ייעזבדתי ןזז^יא*? םעאביעלא1?

 עינו וה^^םץ)איזן1הישוכ?דבאינ^6ע ׳וצדעתי $\
 ^חדיגי׳א^ל ^ידז:םדי>לאךו|<זמלפי ם\לכ
 ו^'־^ ^ר־ןקי^ד יעלתךחפס^איפפ
 \ילפל5חז^$רמח^^^^
 הילד וחל;אדר^גז לנימ^זיאמדג אמדד^חהלעימב
 ןא)אלגזגר^ל\ דאיר^;תיבעייזול נרידונדב־סא יכ סי#?ל
 ז\ל^\בל;^לאכיממ^ אדמיאז־\^'וןה&מזינ־מ^ל־הע

 דאג^דאד^ י תיבדאעדזמ אלדומג ץלירא זי^ל
 שידו־י ץב^טילג^^
 אג1>ד\ן\יב\ו^
 ^רביר^ז^לןנןעד\רי איכליד אצאסמ טב\ א^יל
 י5ו?זי^^\י5ייונחזת^וגדג\\כפיעי'יגפץ;וי׳כד טפ^ודמעי' ל "ף"'

 אניד ז(;^פ'דעוי\<^לזי' דיתבץ>לא\ \*י >^*י *4זע ןיניכב



 י *׳.־י•

 ימז(ית־זי^^מרחגזגידידזעי טייב ץדי׳^ל יןימוןי׳ימיא
 םי(ז׳תל^יאזוז^יוחז^יד דצוימיזודטי ילעןלנלכב
 גיוזדאליו ח$למב^ קלו םא^פאלפאיפ האמטל אבזאל
 "לועיי אל אאמאד אגדמלעח ^7נטי ץ;יאל התיהאל ישא
 אלי ;האלו חאלתיבלויבלו 6אלו באל ץהל* אבאמטאל
 /׳גל^גטי בימיתעב^ירט ירהאו^באמטי רבגלמף

 דא^דןיהלא ואב (כויב1־ היל ןממי זימוי העבש גימולדד^בו
 ט דא סאג&אט^בילץ '<?י(יבתי^מיינטפה יניוול
 א^ינשיד אתימאמילל איעדוןילרילעימ סויבוי-רוזל
 זחהגל םהלהמידו :פידלי1י ימא הימטהבילא׳י א\עי;יב
 ,ימ^מזחאטאדאד^יבסהל ו&מאלרזחא־ו 6ת^אג טא
 יוללקמת $ אגטחאד ^!ילווד טביןד ימזמהלחול זוגל
 האג;קר־^נ^
 םדל לא^ינ&^הלכו פלכאי דממ בשא הוי; אטחהו
 אמ״הלכו זממויכי• ^אאימיעאואמטאן אמיגמ׳ ליגי
 'ילג זמאמד5ולפ ייומלכמישאיו ־ * הי יואליייאיץב

 יגיאטגכר \וכיד\י^דעא דכמאדוכזויי^־יעאדכז

 ׳י-דכ י ךמיבבאמהייבהאי^אנגניד (!גממ׳י-תוצ״א
 .. :םטרפגלפאיאלהמה8יףמו <יוע<דזמהפיטוהלננ

 ג7'־׳ ־אטלכ-זיירכייאיא״־עגימוא^ועימאהינמ^ללנלפ
 ■ ד ול׳ניימ-לינבץ^ארמאבכליגלכו ־ 'יד



 ס^>ד^עוהי0ינח די* ץצאן־ךימ^ןי הזהי'ד המורת
 ;ביבס ה^ו!ג^ככא\השךי ף^ס^שעבחרו ךרא

 6^ את^ייפ* \\^פמ^סחאפאעלא תי ^נתו&פבז
 ו*הי\א ן^הי&מחו ץדסע א5ד\א אעיא ןמ אשיוד ץ;
 יוהלי^המןהמ^צב אח א^ד^יפ?דא אדפעאזתופ(
 עבלממז^מ ^מחבע\ו*מ ^מח ץדןיד?דא הזמ הדל

 אי£ר\^ל דימ ייהייביבפ ?י ^*יגמ רמא םיץמחז בובל
 לץ>מח\ד\הפ ר\הפ ע5*זמ האמיסימחבהאמ י^ימח
 ריי^דומת^זךהדמ^ן?נץ;יייחס וזחפה^ אח\ך*מא

 ^מידזהי1פ(6י1?לא מי^יע ב*ויז <קא םידימעו ה^מה
 קפע *גד!* ה£מת איה אמח^מ ;מן־ה*ץדןד^דןל
 ז^דהמ *זלהיבו זיפ^אאיפעאדרופו (יפלאה\;מחז
 ימידי^מ סיגהכיל אמ ץ דאהןמ^דק־י*^דןח^ךןא
 פ\§מ ם4לה*ה\ ^הדיאמדי^ פיצדההידגי ידיימה
 הצרהיי א\{\אעד* (מא^ה^י^יוןי^ ^*ףדמו הימב£
 םד^אשד^1? זיבידקד יה* איעדהממיבב ץי^ד^מיי
 ^ר^ד^ד^בכן א:ת2דזי'בץ> יתא ללי •ליו \ע
 ותרמימ פדל^היהיבהי ^'יאערשע'דיא ^רא {גיד^עו "•יי

 הקיניו דלפער^כי^&יי^ע הגיראל פרל ^ליבת
 אתיבי^מי^מ יא\^ד יהד לד־ דץפ'*ארלע1 אנרזא
 . ת^ינח יגתמ ריעהתזיאי■ ־\כ^ לרפע אמחא^

 ".וסי־די ג־ימע^י ףלא ל״י ^עי.ל •^דד ךרא\ביי :•;י*
 זגג תדי אי יד לג ?״*<; • היל• יא יי*מלל^יג'? ״ יי



 המ ^זזזיי

 '-?יב^ל ^ד^מחוןרלעא5רו^תיפ\זפ^^מח
 הזמ( •ה(?יל
 ^זי^ידןירמימודמ טפ*יף ל'3>ה תזח^לו ץ>4^הממואת*ל
 יןו*גהמי די המיק תא3מ' דמי םלואפמ ר יעה ;*ח# טפ
 זס^ד׳ו ■המדא^דו^ם^ו^מ םיהירחאדחמממע1?
 ליב^ד ו^דץמ#ח#?ו ^יו^נר^׳יפ^צימואאימ

 ימע זגמ!ס^מ^יים^טג^ד זירו חעא
 •ס&ימו^
 ג6^%י\^ \*ן*י ^במ(ט^ומ;זמ
 ^ דמהיה ד^עמת*י#ר הדע דה* $יתמו הפיאה

 ^,כמ־והמממה^הי רמהל?ד*הפין<ה רמההתיי^עו
 ר$עמב$ימ^**$מ^
 ןודיכמ **>י3י *דמ יא# *:קיב הביטד^דיצמב ^*רול



 סי^-ד^^ םיריבע ר4,ג םירי^ע^י^זזד־-דזי^^יט דה^וכ ^
 ה״הי הנמה^ש ז^מחוזאשע <$אש פירשעזחשמח

 ^פ^יעדלידלע אע'מתז<ינממ^בר^סץ;ימ6וידפע
 דשא המ^מהמא^־ןיי^ יהי׳אשדוןיכמ (םד איגמקוש
 ץד&יאה&^יששו םיטחה דמחמהפיאהתשש ימדת
 א^ש ןמ דהןןשיפמדאת^יפא אדי&דעשרדמחמ
 יץדעהייכמ^תיצמבאנ^ש^דח^יטהיוצמאתייצינב
 ^5הה%רצ^עגהר^עמ^אמבהןמ^הןיאז
 *אעמ ןמ ב$מד לחדז ■רמח פיתנה תרשעינ דמח
 ^ידילע ןמ דח א*וס ןמ אתיב אלחעמ אביטדני?לינמנ
 ^/ל7ממח^ז^לצייתצד$ע דא אד§1אתינ אדה
 (כימ^זז^וע^ החנמד^אד^י החירממ פיתאמהמר
 ןאאמ ןמ אנע ןמ דחימיאוירס־י עדא םאנ םזאע דפכיל
 ,תמפנד^מע^אי^
 דפ ••פיה^׳רמא ןזא^עאדפצל אישדזא
 לצ גיאיר^באישג1דת^ההמ\1יתרדא ויהי ץדאה&עא
 ייאי>ב אביייד איה את1שיפאת:ן:דבע ן\הי אעראד אמע
 פיץדהצי פ^אב^האגמהיתיליעהה^י אישג^דעו
 ;יאטאאת^^עיא^אי^יתבידעומיפבתואצשבו
 דחיב דעבדפכ^פימ^^אזח^עאתאזאאנמאתאז
 ^גזיבאיצלנו אאאנמו את^ע יא^ז אציו^עודא^י
 גד דיגע"אי^לאיישיתיב ידעג^לפב איבשנו איחייב



 ׳ו * ף־****

 ^דבמדיגיד^־מ^ •■'?איי^ת^ע
 ־שרלמ^אמאונחד פימתר^ביפ חקישדח*? דחאב

 רצ י# ג^מ^חר^ד^בהאמד^סי^^ימא ;גדכ
 ילוגד

 ^ו?בזו#ה!ו*;^
 אתטאדאמדמא:^
 א?ברמיד אגומלמתו* ע5י^עזאאבתפן^ קיר

 זכזגאתדג אגירד ע^דגח תפו^ס 1?ע י
 ה^5דב^ויינץית^קר^ פ$דפכו_ינח1מו דגש שיאמ
 ^ארב־^בלעקפצמ^עכמי י^תשמד^נגמאחדיב
 ונימתיעלש^וולפה הציד דרוי שימ&ט דשעדעצדאב
 זו&ידר*^^
 אישגרל^עו דינאתי א*!יטפ.(ימט יעבשאצו א(ולפ
 אביו דפע%אט(וד| ץדארסעדפ רענו (רעב א^ילי סייכ
 ־אמט^א^תאעד^דאץוע^ ז^לחו ידיפסח איזסאמוייג
 6יץא מעסשו היי:זעבש ר\ה<וי דידוע דשע טדדימינחעגשז
 $בשטב^6רעיי^

 ץדפ" רעבשי קויחדעבש יצ בר^א^דע רילע־ן אג? ימוי
 ־,אימטייל ץזעלצריעאיחט^אד^
 א£דגמ\דפי$ק
 א^ר^מאישמ( ריבעז אדלר^ד אמטלמו א״רומד א$יכמ
 דשעי ג?ב שדא*ד לגי דשע דשמחצ יעיבשב•* ת^יצמיד



 ידימכו החגמצז^דעצתאט1ו5 םימיה תעבראכ
 *־ד־־כג^גאבאחדייד אמוי איילעת^מחצזואעיב^ב

 זזזח^מכו^מחגמכו^דעצ אמטאצא׳ימוי העגשץ^לאצ
 תדצפהר^הדע^^זץיג^מ^זוכ
 תבשהסטניו י^עמחימי ת^ר^ייהי םידרהגפה

 ןי!\דייןזעד]רםי^'יגנ רמא ןמכ־.חתפ;^יחה םויבו חתפי
 אמיבוא^ו ימויאמ^ ייחא יהי״אהנימ'? חימפי אמיזג

 אי^מאבוי^מפ יהיאחד^י אמויבו חדיפ יה• אתגועד
 ^ודעי&המ^זמלע דמעו ץו^ומיע^ה ם^דוא ךרי
 ו^&ומעהוחנ^
 ןודואבאב^ולזעךזיבירעחיע ר;לד<ל דע^הואנ״ד
 \\ד5ץראעדתתנו^לע םזןיד איבהלמ אעדמי אמידוא
 הפוסללע דוגליויהו^יז^מלכגמיזהיתדעת;איגיכ
 יחהי״יר־־אי&מיו יע יחאמי אדאער£וין$דאעי1ד
 יגבד םיילדחצותותבי£ב אוהה יעיעה חתפץ^אהפע
 אוזרדו אעי?י אנ^עמבאעראראמע זויגלי יח״והי
 אי אעגלוביוי^א הלעהז י£םד^ א5אריבו איביעב
 ,הימ^יאזםימימ? סיילבצ היעיעןגי&ה סויבלוהיי
 אמי יע אני5שד ממ5ץ* ^ אגר בייליד אתילע ו
 סי^בכ^יא^ל הפיאהאגמ׳ו 'םידי£ דצרי זימ^לרדפא
 *יפי'?אמ^ייכמ איחסנמו •הפיא^ד $יה (מי£ז ודיתממ חחנמ

 אגיהירמאאעמו הידיוייגימי אתחגמא-ידמאד!
 רלבוב יפ ךיירוה םויבו יאת^ינמ^



 ךץ>

 י1 /-מ?י(!?״ז^^ויכמי !ייומיי ו<מ'ייפינ !ז$י1יענ •רמ
 ^י^יכי ׳^: ?"^^^מיזי־ד-ןייפה^
 מ^ינמ־^י* דכ^מי^היייערג־׳נ^^^״לא
 ד-^ימי^י^^יי^■^"3' ^



 ^אגי^^י^יניתריילחת׳פר^סד^תנינ
 (ס־מדיבע־יןזילפי^שף^^נגייהית^עתי־ד-בעין
 ־־$ ^זי^פמ^אעימניזד^צד *תג־שד
 ^4י1ג1י^הוה^ם'1ה^ה^6'^!ת^

 ו^ו^ב^עזךשע^רחנמיי.ה'מ'־ד־בעתרפנ־בי.ופנ׳י
 ה(ינמ^צ(ית^(ןלד ן־זוהחישי^ש זמשו חוליאזו %*״״

 ׳*?•?^^3עגיזזתחגיצ\י1־מ)ו^עןו#^
 ויגרעייןינ־המ^אהשמ( אאידרמנאא-ש זמ דח רפנ•.
 ש55אזחןשעז:ארידני םייע 6*ןי י־־־ פלח חתלגמ חתייוסני
 זו ^5עגזףימה זיזלוס ל1ד**ל1דל* **64**?־..^^

 221 - -*ן• :^חא?א^1!?ת^אי^דמ1
 יחדאתנשדע^זוא־דוץדבעמדןו^ואידחנמזונא

 ^במחתשיעהייל־לןיי־לירבעמרן־וילח-נונצחא
 תחד0?ו יי $גו !

 1. ^ ״ ,'יןיזזי|'7נס״ניליפעהתדןי1מוי.יי ד*יי
 אלל^^מףאזחאמש־א^ע^רשא׳^



 בג^ינגיזיהיימנ^^לכי^יי^ ו^ד^^לייז&יאו׳נב^
 ^זי ף5ד^לע *רי^א^וצלסב

 א3*?עמב יצלעאדזה־מי 64דכ^5 £כ\^ימ םא&זו׳נזיו הנופ? מוג^ד
 אנו^דילקמפל אמלכדא^לולמכש^ אעל?לצי$ל
 דלא&ו^הז אארמאליאבי£*! קפאב א^אק&איזח

 דדא1^ל^מ^5ניאז ^אלמ6םיגלצה ^ א^בי
 1פעלמא^יץל ז#יחל ד*1ו$לא אדא יתאב*? להנמל
 אמטלמראמשאמ:^:*:!^ זממגאאביללתאהל יי ימאו
 אמיי־רב אמדדד א!יפא*ל אדלאילב אתזיגמליןופייל
 עלבער לגותילתלניחתאא יגאדח-־אמע םע אגלעתאא
 י*ור ליזהל ענאמבל'^ הגלז לנאל יעוצ״ןלמתעבל^
 עציאא$ י;ל5עאו>א'רבאת.ל^1ליג(יפאו־.לנזזר6 ע*המנ
 יאצומל מל*באתיי את^מיזבאמללאלז אמילמרך

 ךדא !כיעגלאמ^תאעלל^הגה#למגיע5יאב
 עצדאבינקוע^יל^ סתעצלאילמהאהדמ בלל םי^י^ו
 ^יניופ ץנל^מי אצלוא ^יעצלא (לי^יינ אמלד אלללתרז
 !כלל!בנביב6 לוטויאיזולילי^יניעללא^ אלל אמחץ>ימ

 ׳ביבממחיטלפא^מל^ענרא^במוסיחענלא^ביבס
 ;-ע^דאג ןליתעבלאא לולצ לאל (ולא (יליפע (יצבלגו
 ייאאלמארדולל דוחסאיצגינא על^׳נ דינע אי&בא

 מ* תיצלומי^ר םי^טשצילץזאצי^נמלנרינ האא
 קמ ןאוביל אאועצא ^יחמלצ* (ילא למאוז&עה חבז



 /,4(י?.י׳*

 ח^ד&לבימיו !אמע^לד אי שד\ןד מ$כנתי אמיביי^משמ
 פ*רי#כרמידן^
 רגזמ^בגנמתונמיל ף5י5מת^תמ םידי;סימ^וופדן

 5מיבמפ^למו^ממ^5ג^הן וזאבעדת'ד יגביתאו
 ועעמעדילמ קחג אימ( אלממ^לאתיב יע&ירא אחמממ
 ׳הגופ* יעץךיוד^גאנ׳ח^תגדמיל&^דמ אנימ^דאמיב

 םימלמז&יד^גופה^ד ץזחרועי^ ץוח ךרד טגל ד ,
 'גרחלאזאנ1מעלת חרואב יע^א\ *סמי* ףנלצזךמ םילעמ

 *סממ^תפד אעי]וחיואהאיובאעית*ל איב^ד אחדןאב
 ,י׳'־־־ , .. ^ • ►׳ * -י—■ ^ • -* — ,י׳ . * . . _ ^ ^ ♦׳_

 * 1 - 4 ^ ^ 4 4.*1 ״ — ': >4*4 4 4^ > 4^ 4 * ^1 4 1 - . 4 ^ ^ 4. — 4^ 4

 אתמאב ןימא ף^לאח^מו הידיב אנהחיעמד טוזוז ארמממ
 םג6 ם'י£בי^בעיזןן^
 יג^5עאוא^אח^מ\י־םעתמימטינעזז0לאדמ%כדב
 ^אדמרוהילזו ימיג׳ד&עאוא^לא חי£מו זיבולד ימ אימב
 7 יי^יזיג וחאי> ימ םימ^ןן^בד״בע^יד^ו^ר ר^א^ג
 ופיוימ ידא רבעמ^מדיכד^ר א^רנאפ^אח^מו־ירבעי
 יירא דמאיז־אובעגוא^ י^פאמ^ד אילחנ אוהל ימאד׳נ

 יד רדנאן^^גאתפ^עטב^יטה^ויום^^במיאיזי
 יג^בי^רזונ ףיפ^ע יג5ימאט}דבוא\6דאדב אמיזחר
 \ע אלו יבלמב ־רזמ( רזמדאמביו ץעלתממפי&^לגרז
 #אר$ימל %רמאר־א!נמו אצמ אידח^ד ט$ ןי^יא א^לחנ ףיפ
 המיר ואבו רברער?דע ודריו רגומד^רר^דגר^לא םיאצ״וי

\ 

* 



 ס*. לץן^י
 ן* י ;י

 14 \ י ▼ ז^ין*יץ' י״י*" י י \▼״ י״י\ ץ מ־־״

 המ^> 1 ו&יפ ד^דר •ל$מ המהזו^\ וזווי םד£נ1ני0אזצי די£א
*_ . /1 . ^. 1 . /1 _• 1 />>•( • 1 . . .1 -■ 

 ן^ח^ז

 גה^לעו דצאי^ל ץ^׳י חימזד

 ^1הי^יקפנזוגא^רקזכזמ ^ןכדזזזדי״פד בעילוי
 דמ&זזצ ; ,^מיל^יזזופיטול^״היכ^
 ר^עיג^ל ץדא^מא ^'דנמת וי?$ל6מג המך עדא
 אמ\^\ידםי^0£ דמא (גדפ־יפ^ףל^א^י יטבי4>



 1:> ז׳ן*ןי

 ^ת־^טיר^ריעיד^יגב^רסעירעיר^ראעךןנמוחו
 1.ץ ״* . *׳*׳ > - ז• ►׳_ . !/ < ^! < !י .

 1 104 1111 441■^■!• >. . ..1. 1 1_ > * ־ד* ו 1־* ׳ *1*׳

 ^,4 <_ \,'; ,-\׳י׳'י*יגי•׳ '״ '׳זי/
 י״״י״^ניזוי״מייייבגץבל^א^להמיינמיח

 ־^ים^^^ר8נ^^ז5״י"4^רי״אפ8ימאי9־א
 רעי ימ־נעתלייביוץחמנחפוחמזבוזי^׳מדסולח
 ^פמןי^דדילובמןניערןחל־״הזמידונגהדוךיוחסואנו
 דמ אמי ןד ^יניזית ,"ו :(ועתאג^ז^נחידו^׳ו הניל*
 *יעלןדתדתמחפולנוזאצוענ־^יפימדילמדסזחתזוניע
 ץבמז דלא;■!ן־גמ1ןי^מל זיבמ^׳י* ןיבמ 6ייהת(יפו
 מ*י ג־ומת עידד&ה 6$ועייו:גמ9 (דדיליראל>־> ץלא
 ןמנ^מלזגמ״דיה^א^לזוז^המ.^^
 **.יי" י־יע אמזז^מ אנדל׳-יראל^-ד א״לא ן'ימו דע1׳:
 דמ?מהנמיתנננתויפזיאחנדמחילתר(1זישממהאאנלד



 ׳*בדעמזו^אדתמלד א&עינריבו^ד דעאמוחתדכאבו
 "זוג^צמי^י^^יגגכב^&כ^דע^זרץדאאתאם^ק^חז
 לאא ^פתלירור^יד^1נב^ול (וכי?! אדמר אעראתי
 םיגב גדדוה דשא ם׳צכוזוב םדגל םדגד?ל1םכ*ל ל^חגב
 ללדימ&י םצמא^ארשייטיבב חדוזאצ 6$ר לזל 6§כז1יב
 \םיד א:§לאבל|וי(ומפתד'ל1ר^אר^י יטבש ךזנרג
 \דלר \\צטיב ^נב\די*מאד ןןציגיב ןץוייגתיד א^גלו
 ןגבאנצחאב^^פ^המע^ר^יטבבאבדכןס^
 םש ו£א דמ דגרשא טבשבל;ל^אדשיד איטבש
 אלויג דףגמיד אטבש יהיללץלייגדא בא:זנ^דחנ \נתת
 -י - ־ י׳^יעימ^לח^למ־מז^חה־יגב

 ךילילא לעפצ םץל>נ םיטבשהתטינש ל&או
 יא דניפבי לשמידזבג $יע ד?חתמ?זאצד (לתה ךדי

 י^חתמחד אנדעמ \אתחחדזא 6\חמדעאגטיגי יפזו?מ
 ^אלדליץ^
 למיד־ואפרע םידיתאפינ רז4!?לעץ־יה !י אצדע>כ
 אבדע^^דעאחממהחימ^דסגאמ^עו־ךח^רשא
 זר־מ;-תאביעזהמידהחאפי0 רשא^ובג־ירעו־דןר דשא

 ^*■41*1■ ~ ~ -*5ל- *־־^* - *-■ *- - .> *ל* ^ -* ־־* ^ * 1׳ -•>

 יערמד^תאפמה^נמרוננ^עזידחאה^גמהמדוויפ
 ^זסי^פאפד^^י^עהדחאטייופאזימייואפ



 -י־הע םי^תאפינ (ב1^ובג^עז־ר(ץ ןבואר המלואפ
 ^־1 ע בי י^י מ*פמ$^$יע'ז דחא הדוה י ה%ואפ
 םי^עו ר^מח\^י^^אהמו^ה^תהמלו^

 -*זאפדע המי^ מ*פיפ ^דאה דזו&ב ך*ו אזבחו ף'?*
 אן?דמח^מל^
 ^מ^דלע^יפאיאת^יפא^אברעמחןירדע
 $ו דעאזינדמ^ירמ א^ח ןמדהכ אברואו אימופ ץ#לא

 \^רתר^אדמ^תי!הי\גב^דןימשגיכ יהיו אביעמ
 ־פ״פ^לא ת^עבארז ^לא םירבעו הא?מח ךרא הוה,ןל
 ןי$ ה^מחוויררעאבייא יע 6^ ןושדפמד את^יעא
 6טהב%רךללומורת היהת ה^לז יןיפ^א הדפעאיתופו
 טיעלא תישע באה המרךלא&ד^עו ה^מחהעפ*
 םר^עזה־^מח ךרא הבגנו טיעלא תלשענאר המיאאן
 מג^ידפא ;יא ז^\־פומבזי\^^מה^וףלא

 א*יעמ%מאה^מאו>ר^^
 אמעודדו (יעלאהירלעאינוופאירממ^ ^ה^עאי^רזפ

 ■ץומיעדאא;^
 ר^^רזג^מגדמ^ד^אזי^ עבמ י*ךימא םיגהנל
 א.יגה6ל •בי^^ד^^אר^'עבתועמבןגל^
 ןעט אל^ד יימימ תרטמ חסמ ון>\ד* עצמ

 | ^יאב4ולא%•'^ עביעטמב
 ^יהח־ביןר^רןב^אצי^יד^ שאון ץאאהתמויאמ
 טןימ^לע ן^דץו־ל ץ>א\^ אערזלוןיעירמאלנ אאושלפא



 ־ךרא ^אסיד^עזלשמח םטלןמ\וב;תמע^לפי^רזיאו׳1?
 ^עב^ז^&ד^עז^ינח ךויא*?!3 סיפראתייעע גחרז

 י\י^>׳נ^\ ץ *רמע ־י אויידחס ',פלא
 אינוופוץפ^^חוקלעא&רן^כ ^רילע איתופו
 תשאל יובעד ^חמי^דזנממודצמ^זי^א וולקע
 ר5ע^ו^6זא^וזאזנדר^צ^ז^א^גדיהגדזיד^דן^פץד^ה

 לר\נל 1נ$אתע*לחגיי 6^ אעדז(> דאאערא שד
 בשמ^די^א^

 ד^משאד ץפ^ל\שמחץילצונר5ריעה לאדזשדגי^(
 *מל^ל א\ל א^ץפלאלשמחו זלפע טאלעאיתטב

 ^4יל יזר'\חי^ר\בתגיפ^ל
 תזאמ שמחנגמואפוםזפדאתע5יאיגי^יפשמה (טג■
 (כיפר^מ^ראזנרןאינעל׳גא פד^א,פ־מו םיפ^אניע^ר^ו
 ^ד^חעמ^אץ^ן<מע^דא'תואמשמחלמ*ת^1
 ^ןדדח^לוהאלנשימורז^פדאהעביא אנופצי ^*ויל
 ץגדא העגדא אחנדמל\לל׳גו לא>נ שימחו ^יאלעבדא

 ציתאמ^ישופללבגע 5י]ואמ) ^עמזילנזפ^ריעילשיגור
 א^דף־־היגראמ^יש^למ^י^אמוןנישמחלמי^יג
 [יעמח׳וןחאמ א^דד^\ישמח\^א^6ן^^ אמוץל

 ו^-^מחז^אמאלרע^ ^שדנח\'ןנראמאח3ימ^ו
 ^עעו^י^יפ^מישע^זילנג^חתתמערךלאב
 המאו!ג|ו למך^ש^ילממ^תמו$ד לד^מי 5ן#א



 ף
 " ־י .ית׳

 ׳

 #רפ^צןי^אצרזאבר^^דץדיעריי5ע
 אבר$מיד ץפידא רד&עי אזימיכיל (יפדארללע א^ד!ן

 ^ד6יו#ל חינ^דע ירתו א^ד^ת^דפא^ינ^יריו
 יטג^ירצמ \ןו%עזייער דבערז־אתי^ב

 'דכמ ריגו^פי אתלןיב ז+לפמד] ־^אר^י
 ר^מחב ן\*יא םייץע׳ו רי&מח ה>גולת^פ;דאל^ יד

 % ץ>יד^ו תינודא ט^נילת תיליגד ^ םדיתעו
 (יוןעבז^אר^מתזץירוןע אמ^יפא^־ליע^(דא

 ^מח1 *׳׳ . .1 ( ¥ . •* _ ^ _:1^- <_״. ״״.^^■7

 אצימאבל^לד^יד\־רצות^תי^ר^^מ^דןלר י
 ןדלעליבח'? אאר^חמחא^ אי0ד\ןדמט*>יפאד אצימו
 אהלעץמו אסממ ם\(ימ יע אתט״יפאק^אדי^מחו
 דדב^ אבלעמ ^וית^ע ^א^מורוךיללע^דיב^
 ^^צ\א^מ^פא;רתו אבד^אי^רח זמיח
 ל^ךזנהבךיעהנח^6אליג^י'\ך5מ^זראי׳כץידגדגפ^מיב
 ׳־ל^א'^^5מי6 ץבו דדורי^צג ץברזהי אישעל
 'ריהצל^יע/מבאתלרמנצחאמןיאן^תגלחאל׳נו
 היטצ^י!\י־ך'אבלי^מטבצ\רמץב^דןהיצ\חת{יב
 איוכבי^ יא^ !־•דחא קריגב רמלואפדע הלגייב תאפמ



1 * 

 {ימ לן<ן>1הי

 ^ימטב^מ^עץדח ץמטבאביעמחויו לעאחגלמ (דוימ
 ^ש^&עוי-ללא (ועמשהמדלאעלע זומילח^ואפמ
 ^\!בג^עגולויאל5ששי למלזאפלעהמיל(י3ואפמ

 ^ל£ודלא ח^רולז המיתאפדע למיללנראפמ דלששי
 ^ל^דעטיח^לגהמלואעיע המלולתאפיי $ז^ו4ג
 מ5ידמ ימ ד^נ^ר^זבג דיארהע׳כ־יתכג נגראפ^לאיגג

 *וסויול י^עחויר'? דג םזי־ות^דעןדזל-ג״ו םי^דע ^חנשלןי .
 יאובל אמ^ל אנילחא ם(ילזון*מ ימ זלידדנ אמזזותי \והז
 ה%א\לאי> יטבשיל זס1לגמ \^יפ£ישא ץלאהמאז

 יי אצלח^ב (וצילפתל אעדא אלייר^י טלא םאנ םתביחמ
 !םידימע יומא ^לתא?ל!פ (,1'לאו^לאלשיל איטבשי?

 ;גןאץנשמ!רזזפ?תא3מ ייע^וגראץזנקזרילאו
 אצופיני חחמאמי^טןיפדפ (יילאויהלמסיגדאמ^דאז
 נדןמש*7ע ריעא ידעש';זחשמ לאמ שימלו קלאלעביא
 ד(וא זגואל דעש רש^שםילעש^אדש;יטבש
 תלמש^ע אמי^ יעל3ר\דלאי^לעש לחאזולגוו?רעש
 ןרג1 אידעילגל א נזפיצייל לליגחפללדת ץעדאלארשילאיטבש

 ;^שמללמ^תא^לאז־דח דיל עלת לא ללחי עלל דח
 \מטבך£של^
 ^משמאוקדאלעגדאאלנל^חוידו־ללאקיעשל׳זד^
 ־ילל ^ על£ לזו^ימטבעלמלח ףלוי עלתו ל$מ ייעדגרו
 ^םידעשוללמסיפ^א^לאזמ^ורשמח ה&ענז&פו



י•
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 זו^׳ו־ר^ובז יע$ דח&ר&מי&י רעץ>דחא ןןעיג*> רע^
 ^יי8^טעדאוז!^מה^מיע%מןדו\לנ^זז^ןדאממו^
 יפמח ףמלואפ •דח (לובז ע*ימ ד(רל^יע*דנד דח ןועמש
 ד$$ דיחאדגדע$ ^'ל^^ידעץ5צוידא1חע5דאותןאץנ
 ץפ^לא העעד£ אבדעמזו\ד־דד£ דמפגיע^ ד1ו* די*א

 ע^1^ד^ע^מד6יגג^עהמ^מ(זליעי5והו<מ^ימאו
 >ומ$ ח\זץ ס(ימ דיע&נ^ז $אדי$# הנ^נינל ־ידח ,וי]לפג
 א^מ^פמי אתי^יזוינשו (יפ^י5ענדנמ?ל^דוןוה

 :^או1יהימניצ^'*ל^יד
 ף^א^אקחידפז^די״פיןיזפעחפוכז?

 ,געלא ןמיפס^גשוה^^ופלואילי



 גל׳יי ^יי,, . ..־!״ י׳ ־י ,ערפ*"• -
 ג״י׳^.££?;י"״ייי

 •יזי ׳ ,?'י*'׳־* שיד#מ*ג*^

 ^^ו^׳יי?ט? ל־׳ז. י

 >\ע2 *ד*< נגז<ב׳׳

* 



 יד,-י (^נ^!ג1לי;;ו ־" ־יגה*/ .*ז ;לט**-- *־י♦• י*: ר *\
 • י , ׳ץ־י די^י ;־ ־י £׳?*)־י"■ •:: ו* *ל©)י*י . • י• 'י .־ ~

 ץ0),'^^יב(<יב''ס'טמ< /ןידסיי ד^יז ; י, י, * '*־• — ••'.. י - . . - ,,
 י1?ע>י>,ן^^כרכ**־ <:׳לי'ג> זיי♦יי ע<*>,*/יק:' ^ "עי^'י>.י"י ;־י-י׳ייעי

 'ערלג׳־ג׳־ג^^^ע־יגח),".׳-•*3- ׳97" י״-חוממ •׳***/ימ1^גילפמ״*יי"'■*■י < 4 י ־ -*••\1וול - ;עי 3י^4.י דולרז ^יזל י>\ 'יןיי> ׳׳• *יי.־ "'ץמו^*^י^ |'*י " י^0 - ־ ^״ז
 י ו ן 1 ■ ^דן^ל/י/*צ0־ל5* טש ל*ט׳״י>ר לי$ ״ג 01׳ ן|ץ■ . יי־

 - /*ס0זי־\ 'ט^עייג^ '.־!??,,'״י יי8״׳■ •'יי׳?׳^־גצין<ליז>י>י0ז)?־ץזי>*ייר
 זמדןיס^דיי י^-' ' ' י ^'׳,ל^זיע^ הזי ׳־9:כ •ת *►> י ירי רי^יי^י״יג
 1 ,. ^ ר. />^^;^0מיבז>׳יייידר#סי •^־יג■• ,
 זזש^רורי־מימי׳דןיי״יייןז0"4׳^ י 1י׳׳י/מדי<״^קגען>^>#ז"-* ,-!.'**>

 ■ יי^י•.־ ץר• (יר^ידגסזגוד *•0ו״וי$*י.עי><*0. >יב.י-י., **.״ ץ -שר י '״30ך״זיויליט^ *י־ךעעע**׳ #ייי>ע1*ל$
 ^מג^/ך\יד13ז)ממס> ., ;'־י׳יי^ועמ • .*>*ג•* :*- -"
 ן־>1*ל>ימ*׳יח0/״ל •ילו־׳^בס)׳ *•***ל -,״
 לחי י . '?'; • ' '** י .ר,'ב׳?׳ יז״׳1'׳ • 1מי - *?•>#1* .״.ידו״

 ^גייי־״׳י,^ תל י:־*/ י "כ■ י׳.י)עיןי*׳וזןיז7^1 *די, *;","ן,,#•.ע״ת.יי
 "זיודיייגמז.׳• ץ7יי)ס0/י־ךלן* • •״ יךזס־ייס/יו;#**#( ?••י.׳ע;/ל^.י,_,

 יוימאיי^מיןזז/ידמי!/1 7*' '-י^ -ד• ייל יייידןרד/ י יי״י *כ-" י .י.,
 אזדז־עייזי• £ ו*י5 ־• ** •ע-י י י״ !•"*■'?*יל? •לזלי^ימזיע!*^,■״.•*• נ׳*>

 ג^יי׳ססי■ .זיעיז־ל׳ *י 0•• כ.יע׳׳ יי4 )'*/יסמי>׳?*?* ^• 0>• אמי/ >* י,<.״ •■׳
 ייכס ר הייייי *כיעיי^ ויז׳ ־.־-ל^׳י '**?*?"*** '* ״^ו4ז^י14י״,
 .לגי? ייל ,,',׳•י־־״־ייי'חיכסי• ־•^׳כ3 ^"'.׳'־ ־^'״ •יי'{• ל ,׳2׳., ׳

 *•".־י-גייג׳יסיג׳/ו**;*י*ע :<01• 3 '9׳יי ל^י.,״״״. י י
 זפס■ 7^,4י/ כ סמ ב**>• י"׳;* ל׳^-יזי א*7 י״■.׳'* ^ 5׳1׳•׳*"י
 ־׳ .,מייסזןי&י• >/*ג1ז■ *ל •־*>, >'5יייימ י /לזו״כ^ ־ י ״׳'4פ/ד׳י?ז.י
 ''**>' ל1* בילי׳יכ'0)״י/ייגבןי -ל׳ייסוי ?***גס"

 •'•^,י״״די י'*י19 'ימייג׳^יז *•< 1{י^ן, ״*.?.;״,י *******,
 ,-׳-־;היו •יד יש״יל וזי *ךי י״זי׳ל ^יזומוז במא1 * ״!-.*י :%*'***'*■ י/י>

 ן־וי^ס ••'הייייל ייחז*׳ ״." ,עיי^גסלהגזדע 9וו ?}מא 0ן(
 ,י" ד״י^יי 4׳$ 0* *׳^!?ןי יפ ?י ם׳י כ• מ^7וזי-ב0)• #׳{ייזל^ידח4>^

 סייל^ •.*לש׳ (■׳<'>:י7י ׳>* ריילל' ^י' ',*'•׳ ','^נזיי^הר ^ £ *^!•י
 ;ע ל*כ הד)י;-׳ע^ייד5ןפיי׳ך^ "י- ויל •\ל*ל0>עע,.

 * ׳דליי ח ^ < ׳ .,־^י-* ^י^׳וילי^יי^ילל^ ״י0׳ # ׳
 '^4 .,.־:ז ?יי״־״ •': ,:. •

 'ס־״גיליו^פ** ׳>׳ ^? י0י ינ)״ י ר . ־* ׳ע־ייחל/ע׳ע ^י*
 ^"?ן^כי ^ 1ג־פ 0> דלע *^1^^ה)י׳ני^'ל ך ג^ל ^ ז ?לג#*'!*)?* ע^י

 ייד ■י •יי ^ %*.*.*. -י *- -יי •י ^ ־7־ ■יי■ 4י א^-גיל למי < •ימק זי^׳י^י ־• **'^י׳מי׳יייייד• יל-־ -

 ^.קל־י
 יגיז

 ׳"'

 ןיכי ')*וי י ־• ־־ ,
 ׳יל'*׳*-׳׳ הו0 ץ״:יי פי%יגי

 : ־זכייזי 4(י וןי*) י> י9•
 • *■•'• 0 ׳ליג׳■ ,ר;יייי יי ' ־"'

 . ־ ייש!׳ ם •*>׳־1־* ■יי■׳׳

 א^ כזיד ר7י ,. .ןלה ז**׳*"'
 יי;יזי^;4יירחז■ *•*ז י ^/׳ק.

 ;יז"9"*'*׳ ׳ ז-^יגוי יכ *י>• <־>,י ףילגי־ו'־;
 1",י !יכ ס." יק.זד£י •* י !ץ, 4י״ג ?,י ל

 ב'0'יי>*י* ׳, ,״ ״ ' ,.״׳״.,
 *"ל־יסי - -.כ
 .י<■ יז ייחי׳•: .... היבייייצ






